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Stellingen

1.    De erkenning  van de rechtspersoonlijkheid  van de openbare vennootschap  in art. 7.13.1.2  lid  2
Ontwerp-NBW geeft nader steun aan de opvatting, dat de v.o.f. reeds naar geldend recht als
rechtspersoon is te beschouwen. Tevens zal deze erkenning kunnen voorkomen, dat het rechts-
denken omtrent aard en gevolgen van rechtspersoonlijkheid na de invoering van Boek 2 BW
stilstand wordt gebracht.

2.  Het statuut van de BV behoort nader te worden geprofileerd en daarbij te worden ontdaan van
zijn pseudo-NV-karakter.

2. Ten onrechte is het overgrote merendeel van de bepalingen aangaande joint ventures in het
Voorontwerp Richtlijn Concernrecht gebaseerd op de zich slechts bij uitzondering voordoende
aanwezigheid van 'outside-aandeelhouders'.

4. Concernrechtelijke normen geschreven voor enkelvoudige moeder-dochter-verhoudingen kunnen
in het algemeen niet (zonder meer) op de meervoudige onderschikkingsrelatie in joint-venture-
verhoudingen worden toegepast.

5.  De 'notification' in factoringverhoudingen behoort de iure dezelfde betekenis te worden toege-
kend als de betekening aan c.q. de schriftelijke erkenning door de debitor cessus in de zin van
art. 668 lid 2 BW.

6.    Uit art. 6 van de Tijdelijke Wet Huurkoop Onroerend Goed valt af te leiden, dat in art. 1230 BW
ook de latere huurkoopovereenkomst door de eerdere hypolheekhouder als te zijnen opzichte
nietig kan worden beschouwd.

7.   De Wet van 27 februari 1974, S. 85. waarbij de Tijdelijke Wet Huurkoop Onroerend Goed werd
uitgebreid tot onroerend goed 'niet bestenid ot gebruikt tot bewoning' is onvoldoende doordacht
waar het betreft de plaats van huurkoop van (alle) onroerend goed in ons rechtssysteem (vgl. buv
Huurwet Bedrijfsruimte, Pachtwet) en is in ieder geval schadelijk voor het leasingbedrijf. (Vgl.
jaarverslag 1974 Westland/Utrecht Hypotheekbank; M.J.G.C. Raaijmakers, Huurkoop  gaathet best tussen evenwaardige partners, artikel in het Financieele Dagblad van  11  augustus 1971,
W.  M. Kleyn. Enige aspecten van huurkoop van onroerend goed, Bouwrecht  1975,  biz.  3  e.v..
A. W. Joosen, Leasing en huurkoop van onroerend goed, NJB 1976, biz. 549 e.v.).

8.  Het in een franchiseketen gebruikte onderscheidingsteken dient vooral te worden gekwalificeerd
als een 'dienstmerk'. (Anders:  B. A. Meulenbroek, Het collectieve merk onder de Beneluxmer-
kenwet, biz. 22/23.)

9.     De  beslissingen  van  de  Hoge  Raad  van 6 maart  1970.  NJ  1970.  433 (Van Wessum /Tra ffic/Plu-
vier) en 7 maart 1975, NJ 1976, 91  (Van Gend en Loos). leiden op juridisch aanvechtbare gron-
den tot het maatschappeluk ongewenste resultaat van een (verdere) erosie van het zekerheids-
recht krachtens fiduciaire eigendomsoverdracht (c.p.).

10.  Het in art. 1 A van het wetsontwerp tot herziening van de Wet op de ondernemingsraden (Zit-
ting  1975-1976  nr.  13 954) opgenomen 'groeps'-begrip dient te worden geschrapt,  daar  dit  on-
nodige verwarring veroorzaakt naast  het  in de Structuurwet (thans: structuurregeling  in  Boek
2 BW) gehanteerde groepsbegrip.

11.  Meer dan aan een (zwaar) Statuut voor Europesc Naamloze vennootschappen is er behoefte
aan een (licht) statuut voor Europese Besloten vennootschappen.



12. Het opperbestuur der buitenlandse betrekkingen en de bevordering der internationale rechtsorde
is krachtens art. 58 van de Grondwet voorbehouden aan de Kroon. Om die reden reeds, doch ook
om redenen van een behoorlijke besluitvorming, welke bij gebrek aan wetenschap op lager niveau
niet is gewaarborgd, behoort de lagere overheid zich te onthouden van politieke stellingnames.
liggende op het terrein der buitenlandse betrekkingen.

13.  Gezien de samenhang met het vennootschaps- en ondememingsrecht als geheel dient wetgeving,
welke dit terrein raakt of betreft steeds (mede) onder de verantwoordelijkheid van de Minister
van Justitie te worden voorbereid en tot stand gebracht. (Vgl. Wetsontwerp Vermogensaanwas-
deling). Hetzelfde geldt m.m. voor de codrdinatie tussen de Directoraten-Generaal van de
Europesc Commissie waar het betreft de harmonisatie-ontwerpen op de eerderbedoelde gebie-
den. (Vgl. 6e Richtlijn inzake Beursprospectus).

14.  Bij de toenemende samenhang tussen de normstructuren in onze samenleving, dient een vroeg-
tijdige specialisatie in de studierichting Nederlands recht zoveel mogelijk te worden vermeden
en het onderwijs in de drie hoofdrichtingen (t.w. burgertijk, staats- en strafrecht) zolang mogelijk
op gelijk niveau te worden voortgezet.

15. Het eindexamenpakket van schooltypen, die toegang geven tot het Wetenschappelijk Onderwijs,
dient - naast het Nederlands - ten minste de drie moderne talen te bevatten.

16.  De ingevolge art. 222 lid 1 van het Academisch Statuut op de promovendus rustende verplich-
ting tenminste zes niet op het dissertatie-onderwerp betrekking hebbende stellingen te poneren
confronteert de promovendus nog eens met de betrekkelijke reikwijdte van zijn proefschrift en
dient reeds om die reden te worden gehandhaafd.
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Ter verantwoording

De aard van de joint-venture-problematiek
I.   Het Nederlandse recht kent sinds   1971 een wettelijk joint-venture-begrip.
In de artt. 52c lid 3 en 52e (oud) WvK werd deze aangeduid als'een vennootschap
waarvan tenminste de helft der aandelen rechtstreeks of middellijk wordt ge-
houden (. . .) door een aantal (andere) vennootschappen volgens een onderlinge
regeling tot samenwerking'. Deze omschrijving komt thans voor in onder meer
de artt. 153,155 en 158 van Boek 2 BW. De onder/inge regeling tot samenwerking,

betrekking hebbende op een gezamenlijk gehouden vennootschap, vormt in de
wettelijke omschrijving het belangrijkste onderscheidende kenmerk.

II. Niet steeds wordt in het juridische spraakgebruik aan de term 'joint venture'
dezelfde inhoud toegekend, zoals onder meer zal blijken in een verkenning van
het recht in de Verenigde Staten van Amerika (zie hierna: 1.2). Daar worden
onder het begrip ook samenwerkingsvormen verstaan, waarbij de samenwerking
niet wordt geincorporeerd in een gezamenlijke vennootschap/rechtspersoon.
Het betreft dan bijvoorbeeld de eenmalige samenwerking tot de gemeenschappe-
lijke bouw van een stuwdam.
Ook in ons eigen taalgebruik worden met de term joint venture wel onderscheiden
samenwerkingsvormen aangeduid  (zie: 2.1). Zo wordt daarmede o.m.  soms ook
over de grens heen - waarbij om verschillende redenen de ene vennootschap niet
de andere overneemt c.q. een gemeenschappelijke holding wordt opgericht, doch
zij beiden een of meer gezamenlijke dochter(s) oprichten, waarin dan alle activi-
teiten worden samengebracht. In economische zin is hier sprake van een volledige
'fusie'. Als voorbeelden kunnen onder meer worden genoemd Hoogovens-
Hoesch (Estel). Dunlop-Pirelli. Agfa-Gevaert. Specifiek aan deze samenwer-

kingsvormen is dat de algehele 'fusie' (in economische zin) niet wordt bewerk-

stelligd op basis van onderschikking van vennootschappen op grond van ver-
werving van (de meerderheid van) de aandelen in een vennootschap, doch op
basis van nevenschikking. Daarmede wordt bedoeld dat twee vennootschappen

afspreken, dat zij al hun activiteiten zullen ondernemen volgens een gemeenschap-
pelijk voor beide vennootschappen vastgesteld beleid.

III. Het begrip joint venture, zoals ik dat tot onderwerp heb gekozen omvat niet
de gevallen van volledige fusie. die zojuist werden genoemd, doch zal worden
omschreven (2.1.2) als: de gezamenlijke onderneming in de rechtsvorm van een
NV of BV in het kapitaal waarvan door twee of meer ten opzichte van elkaar
iuridisch en economisch zelfstandig blijvende ondernemingen voor meer dan de
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helft wordt deelgenomen krachtens een onderlinge regeling tot samenwerking:
deze overeenkomst pleegt voor de deelnemers een verplichting tot inbreng
(meestal van een deel van hun activiteiten) in te houden. Daarmede wordt goed-
deels aangesloten bij de wettelijke omschrijving als onder no. I vermeld. Aldus
omschreven zijn een aantal specifieke elementen te onderscheiden in deze samen-
werkingsvorm:
(i) . De samenwerking tussen de partners (aandeelhouders) onderling in een

joint venture is te beschouwen als een nevenschikkingsverhouding, die een
sterke gelijkenis vertoont met de onder II genoemde nevenschikkingscon-
cerns; ook hier is er sprake van een afspraak volgens welke activiteiten van de
betrokken vennootschappen worden ondernomen volgens een daartoe ge-
meenschappelijk vastgesteld c.q. te stellen beleid.

(ii) Die nevenschikkingsverhouding heeft - voor  wat  de  door mij bedoelde
joint-venture-figuur betreft - echter niet betrekking op alle activiteiten van
de partners, doch slechts op een deel daarvan; om die reden doet de proble-
matiek van het nevenschikkingsconcern zich hier dan ook in verscherpte
vorm voor, daar immers steeds de vraag rijst naar de afbakening van het
activiteitenterrein van de joint venture ten opzichte van de eigen activiteiten
van ieder van de partners. d.w.z. de vraag waar de partners over en weer nog
wel meebeslissen over het vast te stellen beleid ten aanzien van gemeenschap-
pelijke activiteiten en waar het terrein van de eigen zelfstandige activiteiten
van de partners begint.

(iii) Bij het gekozen uitgangspunt is er sprake van een gezamenlijke vennoot-
schap (NV/BV), waarin de gezamenlijke activiteiten worden ingebracht en
vervolgd: daardoor wordt een complicerend element geintroduceerd,  nu
immers de vraag rijst of en zo ja onder welke voorwaarden de partners in
staat en gerechtigd zijn om het eenmaal vastgestelde gezamenlijk beleid als
bedoeld onder (ii) vorm te geven  in de gezamenlijke NV of BV; dit probleem
is op zichzelf niet specifiek voor joint ventures, doch speelt in elke moeder-
dochterverhouding  een  rol:  het  gaat  hier  over  de  mogelijkheid tot onder-
schikking  van een vennootschap - hier de gezamenlijke vennootschap -
aan het door de partners (in hun nevenschikkingsverhouding) vastgestelde
en vast te stellen beleid: de vraag derhalve of en zo ja, in hoeverre de geza-
menlijke vennootschap, zoals in andere gevallen de dochtervennootschap
kan worden onderworpen aan de algemene concernleiding van de moeder(s).

(iv) In het zich ontwikkelende concernrecht is vervolgens de vraag welke rechts-
gevolgen moeten worden verbonden aan het verschijnsel, dat een dochter-
vennootschap onderworpen wordt (c.q. kan worden) aan een algemene
concernleiding, waar het gaat over de belangen van outside-aandeelhouders.
werknemers en crediteuren van de dochtervennootschap, deze zelfde vragen
doen zich op een soortgelijke wijze voor met betrekking tot de joint venture:
outside-aandeelhouders komen echter typologisch (uitzonderingen daarge-
laten) in joint ventures  niet  voor:  voor wat werknemers betreft denke  men
vooral  aan de regels van medezeggenschapsrecht.  voor wat crediteuren  be-
treft is de vraag onder welke omstandigheden hun een aanspraak tegen de
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moeder(s) kan worden verleend: deze onderwerpen worden domgaans  ge-
regeld aan de hand van bepaalde beschikkingsconfiguraties (bijvoorbeeld
bezit van meerderheid aandelen in de dochter).

(v)  Bij joint ventures is er sprake van een meervoudige onderschikkingsverhou-
ding (in de terminologie van de Structuurwet wordt een 50150-joint venture
beschouwd als een 'dochter' van ieder der partners): de vraag rijst echter of
het - gezien het partille nevenschikkingskarakter van de joint venture  (zie:
ii) - wel juist is om normen die gericht zijn op enkelvoudige onderschikkings-
verhoudingen zonder  meer  toe te passen op joint ventures: steeds  zal  men
zich de vraag moeten stellen of en in hoeverre het juist is om concernrechte-
lijke normen gebaseerd op enkelvoudige onderschikkingsverhouding toe te
passen in joint-venture-verhoudingen waar zich een meerioudige onderschik-
kingsverhouding manifesteert naast een partifle nevenschikking tussen de
moeders van de gezamenlijke vennootschap.

Hiermede zijn kort de meest typerende trekken van de joint-venture getekend
en tevens al enkele vragen-complexen aangeduid. Bij dit alles moet het dyna-
mische element in ogenschouw worden genomen, met name de verschillende
situaties welke zich voordoen in de tijd (aangaan, in stand houden, ontbinden
van de joint venture), waarbij kan worden opgemerkt, dat het aangaan van een
joint venture is te beschouwen als een partiele fusie, hetgeen bijzondere problemen
met zich mee brengt. Met name is daarbij onder meer de vraag of en zo ja in hoe-
verre het bestuur van een onderneming gerechtigd is een joint venture aan te gaan
zonder daartoe voorafgaande toestemming te vragen van de Algemene Verga-
dering (vgl. hoofdstuk IV).

IV. Kort samengevat doen zich in joint-venture-verhoudingen, indien deze wor-
den geincorporeerd in een NV of BV twee belangrijke probleemgebieden voor:
(i)    Hoe verdraagt zich het wettelijk statuut van de (gezamenlijke) vennootschap

met het nauwe samenwerkingskarakter tussen de partners/aandeelhouders
(m.a.w. kunnen de partners zich jegens elkaar en in de gezamenlijke ven-
nootschap gedragen als partners/'vennoten' en tegelijk naar buiten optreden
als NV of BV en het daarin te voeren beleid gezamenlijk vaststellen en 'door-
geven' aan het bestuur van die NV of BV). Hier is kennisneming van de
problematiek dienaangaande in het recht van de Verenigde Staten van
Amerika verhelderend  (zie:  1.2).

(ii)  Op welke wijze behoren de belangen van anderen dan die van de partners
(werknemers, crediteuren, outside-aandeelhouders voor zover aanwezig) te
worden genormeerd; ten aanzien van deze vragen blijkt zich een veelheid van
problemen voor te doen, met name reeds bij verkenning in het Duitse recht
(zie: 1.3).

Omtrent de gesignaleerde problemen zijn geen duidelijke, algemeen geldende
oplossingen voorhanden. Veeleer blijkt, dat over de joint-venture-problematiek
nog niet erg grondig is nagedacht en dat voor de joint venture tot dusverre hier
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en daar nog slechts fragmentarische regelingen gelden. Getracht is in deze studie
een aantal aanknopingspunten te vinden voor de beantwoording van de opge-
worpen problemen. Een niet geringe moeilijkheid bleek daarbij te worden ge-
vormd door de slechts zeer geringe aandacht, welke aan de joint venture in wet-
geving en literatuur is besteed, maar bovendien ook doordat het vennootschaps-
en ondernemingsrecht in het algemeen en het concernrecht in het bijzonder -
zowel in binnen- als buitenland - nog sterk in ontwikkeling is. Van die ontwik-
kelingen volgt hieronder een korte en schetsmatige aanduiding.

V. Bezien wij eerst het probleem van de inteme verhouding tussen de partners
onderling, zoals die zich buiten en binnen de gezamenlijke vennootschap mani-
festeert. Typerend element in die verhouding is het feit, dat de partners een parti-
eel nevenschikkingsconcern vormen. (In de loop van deze studie zal dit effect
worden aangeduid als: partieel Gleichordnungseffect).
Een omschrijving van het nevenschikkingsconcern vindt men in het Duitse con-
cernrecht alsook in het Voorontwerp Richtlijn Concernrecht (zie Par. 18.2. AktG;
art. 56/57 Voorontwerp Richtlijn Concernrecht). Noch echter het Duitse con-
cernrecht noch ook het Voorontwerp Richtlijn Concernrecht geeft een ver-
dere uitwerking van het nevenschikkingsconcern (Gleichordnungskonzern).
Wel vindt men er enkele regels ter zake van het aangaan van een Gleichordnungs-
verhouding.
In het concernrecht als vervat in het Ontwerp-statuut Europese Vennootschap
ontbreekt het nevenschikkingsconcern als zodanig geheel.
In het Nederlandse recht vindt men wel reeds enkele bepalingen betrekking heb-
bende op nevenschikkingsconcerns. Zie de samenstellingsregeling bij vrijgestelde
internationale holdingvennootschappen (art. 153 lid 3 sub b Boek 2) en ook de
regeling ter zake van de samengevoegde jaarrekening (in titel 6 Boek 2).
Duidelijke aanknopingspunten ontbreken in Duitsland voor de behandeling van
de joint venture,  daar - voor zover al regels inzake nevenschikkingsconcerns
voorkomen - deze niet betreffende het meer gecompliceerde geval van de par-
tiEle nevenschikking als bij joint ventures.

VI. Kijken wij vervolgens naar de onderlinge rechtsverhouding tussen de part-
ners in hun kwaliteit van gezamenlijke aandeelhouders en vragen wij ons af of
deze verhouding, welke intuiti personae is aangegaan en in stand wordt gehou-
den, zich verdraagt met de wettelijke regeling van de positie van aandeelhouders
in een gezamenlijke vennootschap, dan zien wij ook daar een geschakeerd beeld.
In het recht van de USA is een sterke lijn te onderkennen geweest volgens welke
de joint venture (als rechtsfiguur daar vergelijkbaar met onze maatschap/v.o.f.)
zich niet verdraagt met het statuut van de corporation. De deelnemers kunnen
niet 'be partners inter sese and a corporation to the rest of the world' heette het
in een belangrijke beslissing: naast deze lijn heeft zich in andere rechtspraak en
ook in de wetenschap echter een meer op de praktijk geente 'leer' ontwikkeld vol-
gens welke een joint venture ook na zijn incorporation blijft voortbestaan.
In het Duitse recht wordt dit probleem veelal ontweken door de rechtsvorm van
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een GmbH te kiezen, welke als rechtsvorm is te beschouwen als een personen-
vennootschap op kapitaalbasis en daardoor alIe ruimte biedt voor een sterk
contractueel geaarde verhouding tussen aandeelhouders onderling en tegelijk het
voordeel biedt van een gezamenlijke vennootschap/rechtspersoon en het ver-
trouwde daarbij behorende juridische organisatiepatroon.
In het Nederlandse recht beschikken wij sinds  1971   over de BV-vorm.   Het  'be-
sloten' karakter daarvan is echter nog weinig geprofileerd. De neiging is te be-
speuren de BV als 'pseudo-NV' te blijven beschouwen. Daarbij wordt dan het
denken over de NV doorgetrokken naar de BV. Nu omtrent de NV sterk de in-
stitutionele opvatting wordt aangehangen (welke de NV beschouwt als een 'in-
stituut' waarbij de aandeelhouders slechts 'derden' zijn en welk instituut ten be-
hoeve van een reeks van belangen deelneemt aan het economische verkeer) zal
voorzichtigheid geboden zijn. Daarom zal vooreerst (in hoofdstuk 2) getracht
worden om vanuit de algemene opvattingen omtrent het karakter van de NV en
BV een eigen beschouwingswijze op te bouwen omtrent het karakter van de
dochtervennootschap als zodanig en vervolgens van de gezamenh7ke dochter-
vennootschap.

VII. In het kader van het onderzoek naar het rechtskarakter van de (gezamen-
lijke) dochtervennootschap is een van de belangrijkste elementen de bevoegdhe-
denverdeling tussen de organen, meer in het bijzonder met het oog op de vraag
of de moeder(s) bevoegd zijn tot het uitoefenen van een algemene concernleiding.
Hier raken wij een van de elementen, welke ik rangschik in het interne concern-
recht (het geheel van regels, dat samenhangt met de interne organisatie van het
concern en meer in het bijzonder betreffende de mogelijkheid om in concernver-
band een algemene concernleiding uit te oefenen, alsmede betreffende de struc-
tuur van die algemene concernleiding).

 :let
Duitse concernrecht, het Voorontwerp Richtlijn Concernrecht en het Ont-  

jwerp-statuut Europese Vennootschap geven regels inzake het zgn. instructie-
f recht', dat de moeder de bevoegdheid geeft om het bestuur van de dochter bindend    I
f te instrueren. Niet genoeg kan worden benadrukt, dat die normatuur

betrekking    / iheeft op het NV-recht en niet is geschreven voor de 'besloten'
vennootschap. In  111 de Duitse GmbH vloeit reeds uit de aard van die rechtsvorm een 'Weisungsrecht

, (instructiebevoegdheid) voort. Een dergelijk onderscheid zal hierna voor het
1 Nederlandse recht (al kennen wij niet een bindend instructierecht) worden verde-

digd tussen de enketvoudige vennootschap en de dochtervennootschap (inclusief
de joint venture).
Hierbij moet worden bedacht, dat de band tussen moeder en dochter behalve op
bezit van aandelen, ook kan berusten op een contract tussen moeder en dochter.
In het Duitse concernrecht treffen wij het zgn. Beherrschungsvertrag (domine-
ringsovereenkomst) aan, waarbij een vennootschap zich contractueel onder lei-
ding van een andere vennootschap kan stellen. In het Ontwerp-statuut Europese
Vennootschap en het Nederlandse recht ontbreken dergelijke regelingen.

VIII. Eenmaal constaterende. dat er een algemene concernleiding plaatsvindt c.q.
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kan vinden, zo dienen zich - als eerder opgemerkt - problemen aan van extern
concernrecht (het geheel van regels, dat de rechtsgevolgen regelt van een uitge-
oefende concernleiding met het oog op de bescherming van extern betrokken
belangen: outside-aandeelhouders, werknemers, crediteuren).
Hierboven wees ik reeds op de uiterst summiere regeling, welke nevenschikkings-
verbanden, waarin zich de hier bedoelde problemen evenzeer voordoen, hebben
gekregen. Kijkt men naar onderschikkingsverhoudingen, dan vindt men met be-
trekking tot de hier bedoelde problematiek betrekkelijk uitgewerkte regelingen
in het Duitse concernrecht (Aktiengesetz), het Ontwerp-statuut Europese Ven-

  nootschap en het Voorontwerp Richtlijn Concernrecht. Volledig zijn deze rege-
 lingen niet. 4Ldregelingen hebben om te beginnen slechts betrekking op
1naamloze vennootschappen: het rechtskarakter van denaamloze3octerven-
pootschap  is in het algemeen weinig doordacht; de samenhang van concernrech-

 elijke normen met die welke betrekking hebben op het aangaan van de concern-
verhouding (fusie en overname) niet steeds duidelijk onderkend.
Het Duitse concernrecht geeft geen regeling voor joint ventures. Probleem is dan
derhalve hoe normen, die voor enketvoudige moeder-dochterverhoudingen zijn
geschreven al of niet meervoudig (ten opzichte van de partners) moeten worden
toegepast, waarbij dan op adequate wijze rekening dient te worden gehouden met
het zich tussen de partners voordoende partiale Gleichordnungseffect. Hetzelfde
bezwaar geldt het Ontwerp-statuut Europese Vennootschap, dat dit probleem
evenmin oplost (zulks terwijl toch in Brusselse kringen wel de gedachte schijnt te
worden aangehangen, dat de SE met name ook het aangaan van transnationale
joint ventures zou moeten vergemakkelijken).
Het Nederlandse recht geeft enkele regelingen voor joint ventures in verband met
de  vrijstellings- en mitigatieregeling  van de structuurregeling:  hier  gaat  het  dus
om concernrechtelijke regelingen inzake de medezeggenschap van werknemers.
Dit is een terrein, waarop in het Duitse concernrecht een doordachte regeling
ontbreekt, evenals in het Voorontwerp Richtlijn Concern recht; anders: Statuut
Europese Vennootschap.
Regels (anders dan de algemene goede trouw-norm) betreffende de bescherming
van outside-aandeelhouders ontbreken in het Nederlandse recht. Een uitzonde-
ring is te vinden in art.343 lid 1  Boek 2 in verband met de vrijstelling van publika-
tieplicht door dochtervennootschappen. DAAr vindt men tevens een stukje credi-
teurenbescherming, daar de vrijstelling van publikatieplicht slechts mogelijk is
indien de consoliderende moeder zich aansprakelijk stelt voor de schulden van
de dochter. In joint-venture-verhoudingen geeft toepassing van deze regeling
aanleiding tot verscheidene problemen.

IX. Het Voorontwerp Richtlijn Concernrecht doet een eerste poging een meer-
omvattende regeling te geven ter zake van de concernrechtelijke problemen in
joint-venture-verhoudingen. Onvoldoende echter is daarbij naar mijn mening
doordacht de samenhang met de problematiek van het rechtskarakter der geza-
menlijke dochtervennootschap (en met name ook die van het partieel Gleich-
ordnungseffect): niet geregeld  is  ook de problematiek  van de medezeggenschap

XVIII



van werknemers. Veel van de regelingen zijn ten onrechte gebouwd op de ge-
dachte. dat er outside-aandeelhouders zouden voorkomen in joint ventures.
Voorzover die al voorkomen is geen onderscheid gemaakt tussen de partners (als
gebonden mede-aandeelhouders) en 'echte outside'-aandeelhouders. Ook in zijn

meer algemene conceptie is de ontwerp-richtlijn m.i. nog onvoldoende door-
dacht.

X. Deze korte schetsmatige aantekeningen mogen hebben duidelijk gemaakt dat
de rechtsproblemen in joint-venture-verhoudingen bepaald van (zeer) complexe
aard zijn en dat voor de oplossing daarvan niet kan worden teruggegrepen op
afgeronde wettelijke regelingen in binnen- of buitenland. Vrijwel de gehele hier-
navolgende studie is derhalve opgezet in een stapsgewijze opbouw, waarbij her-
haaldelijk vanuit het algemene vennootschapsrecht wordt verbijzonderd naar de
dochtervennootschap, dan naar het zich ontwikkelende concernrecht en vervol-
gens van daaruit weer naar de joint venture. Daarbij is gepoogd voor de zich voor-
doende problemen oplossingen te vinden, welke passen in het systeem van ons
recht. Daartoe echter - ik vraag daarvoor van de lezer begrip - moest veel ma-
teriaal worden aangedragen vooral ook omdat op veel van de deel-onderwerpen
weinig of geen (Nederlandse) literatuur voorhanden was. Veel van dat materiaal
- o.a. betrekking hebbende op het zich ontwikkelende concernrecht in het alge-
meen - lijkt op het eerste gezicht wellicht weinig relevantie te vertonen voor ons
onderwerp, doch zal verder onontbeerlijk blijken voor een systematische be-
schouwingswijze omtrent de joint venture naar Nederlands recht. De samenhang
tussen het concernrecht in het algemeen en de problematiek van de joint venture
moge in het bovenstaande voldoende zijn aangeduid.

XI.  Duidelijk is ook dat de behandelde materie zowel nationaal als internationaal
sterk in ontwikkeling is. Waar deze studie in grote trekken was afgerond in het
voorjaar van 1975, hebben zich sinds die tijd onder meer de volgende belangrijke
ontwikkelingen voorgedaan. Duidelijk werd dat de invoering van Boek 2 NBW
kon worden tegemoet gezien. In de tekst is daarmede rekening gehouden door
steeds te verwijzen naar de artikelen van Boek 2 NBW. De inwerkingtreding
van Boek 2 brengt overigens ook met zich mee dat nieuwe commentaren zullen
verschijnen. Bij het afsluiten van deze studie was zulks nog niet het geval, zodat
steeds wordt verwezen naar commentaren op het oude recht volgens het Wet-
boek van Koophandel. Als bekend is ook de Wet op de ondernemingsraden sterk
in discussie geraakt. Daar bij afsluiting van de studie nog geen concreet wetsont-
werp ter tafel lag, heb ik deze discussies en ontwikkelingen, zijnde deze in dat
stadium toch van sterk politieke aard, buiten beschouwing gelaten. Wel is aan-
dacht besteed aan de wetsontwerpen inzake groepsondernemingsraden en het
beroepsrecht.
Sinds het voorjaar  1975 is voorts  door de Europese Commissie een gewijzigd
Ontwerp-statuut Europese Vennootschap gepubliceerd, dat op een aantal be-
langrijke punten wezenlijke verschillen vertoont  met de tekst  van 1970. Verder
nam de Europese Commissie het initiatief tot publikatie van een Green Paper on
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Employee Participation and Company Structure, hetwelk in belangrijke mate de
discussie omtrent de Vijfde Richtlijn inzake de structuur van de naamloze ven-
nootschap zal beinvloeden en waarbij - zij het in de Annex - werd ingegaan op
het probleem van de medezeggenschap in concernverhoudingen. Doordat overi-
gens het Green Paper duidelijk maakt. dat de Europese Commissie niet wil vast-
houden aan haar oorspronkelijke opzet om het medezeggenschapsmodel in de
Raad van Commissarissen uitsluitend in te richten (ter keuze van de lid-staten)
volgens het Nederlandse codptatiemodel c.q. het (oude) Duitse model uit het
Betriebsverfassungsgesetz  1952  (2/3-1/3),  gaan  naar alle waarschijnlijkheid  ook
de nationale ontwikkelingen in de EG-lid-staten op dit punt een belangrijker rol
spelen.Vlak voor het afsluiten van deze studie tenslotte werd door de Europese
Commissie verspreid een Voorontwerp Richtlijn Concernrecht, welke - als reeds
gezegd - een proeve bevat van een regeling van concernrechtelijke problemen in
joint-venture-verhoudingen. Deze voor ons onderwerp niet onbelangrijke tekst is
zoveel mogelijk nog verwerkt.
XII. De verschijning van deze voor het onderwerp belangrijke 'Brusselse' teksten,
heeft schrijver dezes voor niet onbelangrijke problemen geplaatst. daar zij - in
een laat stadium van het werk aan deze studie - noopten tot voortdurende aan-
passing en herziening van onderdelen van de tekst. Deze hebben er - helaas - toe
geleid, dat thans op veel verschillende plaatsen beschouwingen omtrent het con-
cernrecht (in ontwikkeling) voorkomen. Zo is m.n. onder meer het concernrecht
van het Ontwerp-statuut) Europese Vennootschap en het Voorontwerp Richtlijn
Concernrecht vooral behandeld in de hoofdstukken 5 en 6, terwijl het op zich
genomen de voorkeur zou hebben verdiend deze teksten in een samenhangend
onderdeel te behandelen tezamen met het Duitse en het Nederlandse concern-
recht en vergelijkbare rechtsproblemen in het 'Amerikaanse' recht. Dit bezwaar
is zoveel mogelijk ondervangen door telkens over en weer naar de desbetreffende
onderdelen te verwijzen.
Het vennootschapsrecht echter is reeds als zodanie in sterke ontwikkeling
Een ontwikkeling naar een breder opgezet ondernemingsrecht ligt op langere
termijn in het verschiet. Het concernrecht in het algemeen en het denken over
joint-venture-verhoudingen staat nog slechts aan het begin van zijn ontwikkeling.
Alles zowel in ons eigen alsook in het recht van ons omringende landen.
Omtrent een onderwerp derhalve, waaromtrent de gedachtenvorming (helaas
ook die van de schrijver zelve) nog zo sterk in beweging is. kan deze monografie
- voor wat het Nederlandse recht betreft - wellicht het (wat meer uitgebreide)
eerste woord zeggen, het laats te beslist niet. Indien dan ook althans de analyse van
de problematiek - gepaard gaande met het aandragen van veel materiaal dat voor
het inzicht in de joint-venture-problematiek relevant is - in positieve zin zou
kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het rechtsdenken omtrent het
concernrecht in het algemeen en de joint venture in het bijzonder. dan acht
schrijver dezes het werk aan deze studie ruimschoots beloond.

Berkel-Enschot, februari 1976
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Belangrijkste afkortingen

AA Ars Aequi
AG Aktiengesellschaft

AktG Aktiengesetz 1965
ArbVG Arbeitsverfassungsgesetz 1974 (Oostenrijk)
AV Algemene Vergadering van aandeelhouders

a.w. aangehaald werk
A.W.D. Aussenwirtschaftsdienst

BGB Burgerliches Gesetzbuch (Duitsland)

BGH Bundesgerichtshof (Duitsland)
BV Besloten Vennootschap
BVG Betriebsverfassungsgesetz 1972 (Duitsland)

BW Burgerlijk Wetboek
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst
COR Centrale Ondernemingsraad
diss. dissertatie

ECOR Europese Centrale Ondernemingsraad
EOR Europese Ondernemingsraad
e.v. en volgende
F. I.D.E. Fddtration Internationale de Droit Europtenne
GmbH Gesellschaft mit beschriinkter Haftung
GmbHG Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschrbinkter Haftung

1892 (Duitsland)
GU Gemeinschaftsunternehmen

Handboek Handboek voor de naamloze vennootschap door E. J. J. van der
Heijden, bewerkt door W. C. L. van der Grinten, 8e druk 1968

Hnw. Handelsnaamwet
HLR Harvard Law Review
HR Hoge Raad
Hrgw. Handelsregisterwet
In.rede Inaugurele rede

I.C.C. International Chamber of Commerce
1.k. linkerkolom
MvA Memorie van Antwoord
MvT Memorie van Toelichting
NBW (Ontwerp) Nieuw Burgerlijk Wetboek
NJ Nederlandse Jurisprudentie
NJB Nederlands Juristenblad

NV Naamloze Vennootschap
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NV Maandblad De Naamloze Vennootschap (de jaargang wordt steeds

aangeduid met arabische cijfers)
OLG Oberlandesgericht

OR Ondernemingsraad

RegE Regierungsentwurf
r.k. rechterkolom

RM Rechtsgeleerd Magazijn (Themis)

RvC Raad van Commissarissen

S.                  Section
SARL Socittd A responsabilitt limitte

·-SE Societas Europea (Europese Naamloze Vennootschap)
- SE-statuut Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het statuut

voor een Europese Naamloze Vennootschap  1975. De tekst  1970
wordt aangeduid met 'SE-statuut (1970)'. 2 :,i.,

SMA Sociaal Maandblad Arbeid

Stbl. Staatsblad

Stcrt. Staatscourant
Supplement Supplement Handboek NV en BV door W.C.L. van der Grinten,

Zwolle  1971
t.a.p. ter aangehaalde plaatse

Toel. Toelichting
T.U.C. Trade Union Congress (U.K.)
TVVS Tijdschrift voor Ondernemingsrecht
vg! vergelijk

-4/0-CR Voorontwerp Richtlijn Concernrecht (1974/75) 2:2
v.o.f. vennootschap onder firma

VVS Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen (in 'Rechtsperso-

nen')
WJO Wet op de iaarrekening van ondernemineen 1971

WOR Wet op de ondernemingsraden  1971
WPNR Weekblad voor Privaatrecht. Notariaat en Registratie.
WvK Wetboek van Koophandel
Z.G.R. Zeitschrift mr Unternehmers- und Gesellschaftsrecht.

Z.H.R. Zeitschrift fur das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht

Xxll



HOOFDSTUK 1

Algemene terreinverkenningen

1.1. Inleiding

1.1.1.  Verschijningsvormen en achtergronden van 'joint ventures'

1.   De joint venture  is een samenwerkingsvorm tussen 'economische subjecten'.1
Aldus aangeduid zijn onder het begrip inhoudelijk nogal verschillende vormen
van samenwerking te brengen. Zo kan men bijvoorbeeld de gemeenschappelijke
bouw door twee of meer aannemers van een gebouwencomplex, waarmede een
langere periode is gemoeid en waartoe zij een deel van hun personeel en bedrijfs-
middelen ter beschikking stellen, een joint venture noemen. De vorm waarin die
samenwerking wordt gegoten kan beperkt blijven tot een samenwerkings-
contract, waarbij de wijze waarop de deelnemers gedurende de gezamenlijke
bouw zullen samenwerken nader wordt geregeld. In dit verband denke men
aan het verschijnsel van de 'bouwcombinaties'.
Van een joint venture spreekt men soms ook wel in geval van - meestal grens-
overschrijdende - fusies, waarbij de partners als rechtspersoon in stand blijven,
doch al hun activiteiten inbrengen in een gezamenlijke dochtervennootschap
(Agfa/Gevaert; Hoogovens/Hoesch: Dunlop/Pirelli).
Zeer vaak ook wordt de term joint venture gebruikt ter aanduiding van het zich
voordoende verschijnsel, dat de overheid in een gegeven land het uitoefenen van
economische activiteiten slechts toestaat indien in de desbetreffende onderneming
wordt geparticipeerd door de overheid, een overheidsorgaan of een locale onder-
neming van dat land. Dit doet zich vooral voor in ontwikkelingslanden, doch ook
in geindustrialiseerde landen voorzover het economische activiteiten betreft waar
de overheid een greep op wil hebben met het oog op het vitale belang ervan voor
de samenleving. Mag men de overheid al als economisch subject aanduiden,
duidelijk is, dat die 'samenwerking' in een dergelijk geval voor wat betreft de
overheid van (zeer) beperkte aard is en de facto vooral is gericht op het verkrijgen
en behouden van invloed op de wijze waarop die activiteiten worden uitgeoefend
en het medeprofiteren van de opbrengsten daaruit. Van inbreng van onder-
nemersactiviteiten is doorgaans van de zijde van de overheid geen sprake, hetgeen
weer anders kan zijn indien een staatsbedrijf als participant wordt aangewezen.
2.  Overziet men de literatuur aangaande joint ventures, dan valt op, dat een zeer
belangrijk deel daarvan gewijd is aan de 'joint ventures' iii ontwikkelingslanden.
Daarbij wijs ik bijvoorbeeld op de studies van FriedmannlKalmanof, Joint
International  Business  Ventures' 2 en FriedmannIBkguin, Joint International
Business Ventures in Developing Countries.3

1.   Van Hilten, Joint ventures, diss. biz.  1, 59; zie voor de begripsomschrijving zoals die tot uitgangs-
punt  voor deze studie is gekozen  het 'Ter verantwoording' hierboven en hieronder  2.1.2,  vgl.  ook
nos. 22 e.v.
2. Columbia University Press,  New  York and London  1961.
3. Columbia University Press,   New   York and London   1971, vgl. verder onder  meer ook Kolde,
International Business Enterprise, 1968, biz. 260 e.v.

1



ALGEMENE TERREINVERKENNINGEN

Ook in de Nederlandse literatuur omtrent de joint venture wordt veelal de
nadruk gelegd op de joint ventures in ontwikkelitigslanden. Zo bijvoorbeeld in
de  dissertatie  van   Fan  HUten,  Joint  ventures  (Tilburg  1968)  en  die van Lamers,
Yugoslavia: A Labour-managed market economy with special reference to joint
ventures between Yugoslav and foreign enterprises (Tilburg, 1975).4 Ook de
Openbare Les van Willems, Bedrijfseconomische aspecten van de internationale
'Joint Business Venture in de ontwikkelingslanden' (Groningen, 1968) en een
aantal bijdragen in het speciale 'joint venture'-nummer van TVVS5 zijn geheel
of in hoofdzaak aan deze 'joint ventures' gewijd. Hoewel vallend buiten dit
onderzoek (dat zich immers niet zal bezighouden met onderwerpen van ont-
wikkelingsstrategie) zij hier omtrent deze vorm van 'joint ventures' een enkele
opmerking gemaakt. Hun aard en functie kunnen het best worden geschetst
door de wederzijdse motieven van internationaal opererende ondernemingen
en ontwikkelingslanden tegen elkaar af te zetten. Een overzichtelijke beschrijving
vindt men in een brochure van de Internationale Kamer van Koophandel.6
Daarbij ziet men aan de zijde van de ontwikkelingslanden veelal speciale wet-
geving ter zake van investeringen door buitenlandse ondernemingen, waarbij
voorgeschreven wordt dat bij oprichting van een onderneming door een buiten-
landse onderneming een deel van het aandelenkapitaal moet worden gehouden
door de locale overheid c.q. een locale onderneming. Zo bijvoorbeeld in de
Zuidamerikaanse landen: de 'Andean Foreign Investment Code, Common
regime of treatment of foreign capital and of trademarks, patents, licenses, and
royalties' (in sommige landen treft men verdergaande voorschriften aan, zoals
onder meer in Perul, in IndonesiP, IndioP). In de (meeste) OPEC-landen is de
winning en exploitatie van oliebronnen zo al niet volledig genationaliseerd, dan
toch onderworpen aan dwingend voorgeschreven locale deelneming in deze
activiteiten. Deze voorbeelden kunnen verder worden aangevuld. Terzake verwijs
ik  naar  Friedmannl Kalmanoff en  FriedmannIBdguin.
Deze door ontwikkelingslanden voorgeschreven regulering van investeringen
door buitenlandse ondernemingen is er vooral op gericht een sterke locale
controle te krijgen op de eigen economische orde. Factoren, die daarbij - nader
bepaald - een   rol   spelen   zijn   onder   meer   de volgende: betalingsbalansover-
wegingen (allocatie vreemd  kapitaal;  importbeperkingen.  beperking transfer van
winsten en dividenden, welke veelal afhankelijk zijn gemaakt van inkomsten uit
export; productie van goederen welke een import-substituerend effect hebben);
overdracht technische en managerial know-how (aantrekken van buitenlandse

4. Vgl. Friedmann/Mates, Joint business ventures of Yugoslav enterprises and foreign firms,
Belgrade 1968.
5. TVVS 1970, blz. 185 e.v. met bijdragen van Meynen, Bloemsma, Kuiper, Karsten en Van Hilten.
6. Joint ventures in developing countries, ICC 256, (1968) blijkens het voorwoord voorbereid door
Ramaer. hier wil ik ook noemen in verband met Japan, Yotara Kobayashi, Expectations and
counterexpectations in joint ventures in Japan.
7. In Peru geldt een regeling volgens welke aan de werknemers een deel van het aandelenkapitaal
moet worden gegeven,  welk deel maximaal  50 % kan bedragen.
8. Wet op de Investering van Buitenlands Kapitaal (1967), opgenomen in Van Hilten, diss. blz.
138 e.v.
9. Friedmann/Btguin, a.w., biz. 6.
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know-how, doch monopolisering daarvan voorkomen door locale participatie);
verplichting  tot  opleiding  managers,  locale  staf en personeep , verbetering  econo-
mische en sociale infrastructuur (verplichting  tot - bijdrage  in - aanleg  van
spoorwegen, havens, wegen, scholen, opleidings- en hulpcentra, etc.)11
Opgemerkt zij nog, dat dwingende voorschriften als aangegeven zeker niet steeds
voor alle buitenlandse investeringen gelden. Afhankelijk van het belang van een
bepaalde industriEle activiteit is een verschillende behandeling niet onge-
bruikelijk.12

Zeker indien aan de zijde van het ontwikkelingsland een participatie door de
overheid wordt voorgeschreven. lijkt het mij wat oneigenlijk te spreken van een
joint venture daar de 'samenwerking' hier dwingend is opgelegd (al is ook
voor deze vormen de term 'joint venture' sterk ingeburgerd). Anders is dit
wellicht wanneer aan de zijde van het gastland een deelneming door een locale
onderneming wordt voorgeschreven. De samenwerking is echter ook dan van
een gedwpngen karakter, hetgeen wel tot moeilijkheden aanleiding kan geven.13

Daarbij moet evenwel onmiddellijk worden aangetekend, dat deelneming door
een locale onderneming voor de buitenlandse onderneming ook belangrijke voor-
delen kan hebben, daar deze immers veelal onvoldoende kennis heeft van locale
omstandigheden en gebruiken (opbouw locale markt, sociaal-economische
structuur, beoordeling van politieke risico's, betere toegang tot de locale markt
van  staf- en overig personeel); ook kunnen  voor de buitenlandse investeerder
door de locale participatie vermogensbesparingen optreden, welke als een bij-
komend voordeel kunnen worden beschouwd. Voor de verdere overwegingen
welke meer in het algemeen een rol spelen aan de zijde van de buitenlandse
investeerder verwijs ik naar de opmerkingen, die daaromtrent zullen worden
gemaakt.

10.Vgl. omtrent e.e.a. Friedmann/Btguin,  blz. 2,5, Kuiper, TVVS  1970,  blz. 202. Willems,  t.a.p.,
biz. 16; Friedmann/Kalmanoff,  biz.  262 e.v.; Joint ventures in developing countries,  biz.  9,13,14.
In dit verband moge worden gewezen op het - naar het schijnt nog steeds vrijwel unieke - project
van Philips. Deze onderneming heeft in Utrecht een complete fabriek gebouwd, waar in een ge-
simuleerde ontwikkelingslandsituatie wordt gewerkt en welke zowel dient voor de opleiding van
expatriates,  als voor de opleiding van bedrijfsleiders uit/in ontwikkelingslanden.  Zie : 'Philips in de
ontwikkelingslanden', brochure uitgegeven  door N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken  1974.
11. Vgl. Friedmann/B6guin,   biz. 2,5; Kuiper,   TVVS   1970,   blz.   198; Van Hilten,   diss.   biz.   119;
een zeer bijzondere vorm doet zich voor in de Philippijnen, waar ondernemingen, die meer dan
500 werknemers in dienst hebben, verplicht worden 'to go into rice and/or corn production to the
extent of satisfying the requirements of their own staffs and their dependents'( !): zie Business  Asia,
februari 1975, blz. 50, 51.
12. Vgl. bijvoorbeeld  voor de positie in India: Friedmann/Beguin,  blz.  6,  voor wat Tunesie betreft
bijvoorbeeld kan worden opgemerkt dat dit land heeft gekozen voor een zeer duidelijke werk-
gelegenheidspolitiek in eigen land. De opzet daarbij is om in plaats van het exporteren van arbeids-
krachten juist arbeidsplaatsen te importeren. Tunesie staat met het oog daarop toe, dat dochter-
ondernemingen van buitenlandse bedrijven  voor  100%  door deze mogen worden gedreven.  Ook  zijn
fiscale en douanefaciliteiten gegeven. Op deze wuze Zijn in enkele jaren k 60000 art)eidsplaatsen
geimporteerd,  zie  A. van Nienes, Het Financieele Dagblad 29 maart  1975.
13. Men denke onder meer aan communicatiemoeilijkheden in het algemeen o.g.v. verschillen in
taal, cultuur, business mentality en de vaak grote afstanden, en in concreto meningsverschillen
omtrent marktbenadering, prijszetting aanvullende financieringen, vervanging expatriates door
locaal personeel, transfer van winsten, fiscale aspecten, houding tegenover de overheid  etc.; door-
gaans echter zijn de bedoelde moeilijkheden van andere aard, dan die welke hierna in deze studie
zullen worden behandeld.
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3.    Evenals    bij    (bepaalde) industriBle activiteiten in ontwikkelingslanden treft
men ook in geindustrialiseerde landen op terreinen van vitaal belang voor de
nationale samenleving zoals bijvoorbeeld op het gebied van openbaar vervoer,
energievoorziening (gas, electriciteit) en de winning van grondstoffen, weI voor-
schriften aan tot gedwongen overheidsdeelneming en/of -controle (vgl. de
Gasunie in Nederland).
4.  Als joint ventures worden  ook wel aangeduid zeer omvangrijke en kostbare
(internationale) research- of ontwikkelingsprojecten, opgezet door samen-
werkende overheden, zoals ESRO, ELDO en de Concorde. Hier betreft het de
door overheden gewenste ontwikkeling van hooggeavanceerde technologie, welke
floodzakelijk wordt geacht om terzake niet geheel afhankelijk te zijn van andere
centra in de wereld14, doch waarvan de kosten veruit te hoog zijn om gedragen
te kunnen worden door private ondernemingen. Aan deze 'joint ventures' (ik zou
liever spreken van - internationale - consortia) is een interessante studie gewijd
door Milton Hochmuth: 'Organizing the transnational, the experience   with
transnational enterprise in advanced technology'.15 Zodanig door de overheid
gesteld doel kan vanzelfsprekend ook worden bereikt door subsidiering van
bepaalde door ondernemingen zelf geentameerde research- en ontwikkelings-
projecten. Anders dan in Nederland is zulks in sommige landen op substantidle
schaal geschied ten aanzien van de ontwikkeling van computerindustrieen. Ook
de gunning van overheidsopdrachten kan daartoe strekken.
5.  Als joint ventures worden ook wel aangeduid de samenwerkingsprojecten met
staatsondernemingen in centraal geleide staatshuishoudingen   of - zoals   in
JoegoslaviE - met ondernemingen onder arbeiderszelfbestuur. Ook in die landen
is het opereren    via 100 %-dochterondernemingen aan buitenlandse onder-
nemingen niet toegestaan. Bij een toenemende behoefte vanuit die landen tot
samenwerking met 'Westerse' ondernemingen wordt veelal een oplossing gezocht
in een 'contractuele non-equity joint venture', d.w.z. een (niet in een gezamenlijke
vennootschap geinstitutionaliseerde) samenwerking op louter contractuele basis.16
6.  De term joint venture wordt  ook wel gebruikt - ik  zei het reeds - voor
configuraties als die welke zich voordoen in Agfa/Gevaert, Hoogovens/Hoesch,
Dunlop/Pirelli, Royal Dutch/Shell, Unilever, VFW/Fokker.17 Hier echter
- meen ik - is niet sprake van een samenwerking van ondememingen, doch van
pen algehele fusie. Voor een meer uitgebreide beschrijving van deze groepen
moge ik verwijzen naar Robert E. Tindall, Multinational enterprises.18 Op de
juridische structuur van deze groepen zal ik in hoofdstuk 2 verder ingaan en
daarbij trachten overeenkomsten en verschillen aan te geven met het begrip joint
venture zoals ik dat verder in deze studie zelf zal hanteren.

14. Vgl. Servan-Schreiber,   Le defi Americain en daarnaast: Heller en Willatt, The European
Revenge.
15.  Leiden, 1974. Hochmuth spreekt daarin (blzz. 14) over 'a means to achieve shared technological
interests there has arisen a unique phenomenon the government-sponsored multinational joint
venture"
16. Zie verder Friedmann/Mates, a.w. en Lamers, a.w.
17. Zo bijvoorbeeld Van der Grinten in Fusies van Ondernemingen, hoofdstuk V, blz. 19 e.v.
18.  Leiden.  1975;  zie ook  Van der Grinten,  t.a.p. en  Van der Gaag,  NV 33, biz.  87 e.v.
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1.1.2.   De  joint   venture   als   object   van   onderzoek.   Economische   contourenschets

7. Onderwerp van studie in dit onderzoek zal zijn de samenwerking tussen
ondernemingen, in en door middel van een gezamenlijke vennootschap (NV of
BV) in het kapitaal waarvan door de partners voor de helft of meer wordt
deelgenomen krachtens een onderlinge regeling tot samenwerking. Grosso modo
kies ik derhalve tot uitgangspunt de omschrijving, zoals die in de Nederlandse
wet  voorkomt (zie onder  meer  artt.  151 ;  155 ;  158  lid  1 3:  263,  265,  267,  268
Boek 2 BW).
Nader bepaald heb ik dan op het oog een partifle samenwerking tussen ten
opzichte van elkaar juridisch en economisch zelfstandig blijvende onder-
nemingen.19 Nu ik mij beperk tot joint ventures in de NV- of BV-vorm vallen dus
buiten het bestek van deze beschouwingen de in een andere rechtsvorm aan-
gegane joint ventures, zoals bijvoorbeeld de maatschap of v.o.f., als ook
joint ventures in een buitenlandse rechtsvorm. Om enig inzicht te verkrijgen in
de (economische) achtergronden en motieven zal ik hieronder trachten daarvan
een korte schets te geven.
8. Joint ventures in Nederland  (of meer in het algemeen: tussen ondernemingen
in geindustrialiseerde landen)20 komen voor op velerlei terrein. Zo doen zich
voor joint ventures op het gebied van gezamenlijke produktie en/of verkoop,
inkoop, research en/of ontwikkeling, technische hulpverlening, gemeenschappe-
lijke dienstverlenende ondernemingen (serviceverlening, vervoer, gecomputori-
seerde informatieverwerking).21 Organisatorisch betekent het aangaan van een
joint venture een niet onbelangrijke stap voor de partners, daar zij immers een
stukje autonomie opgeven in hun bedrijfsvoering. De wil en de bereidheid tot
samenwerking moeten derhalve duidelijk aanwezig zijn en de mogelijke 'con-
flicting interests' bij voorbaat zoveel mogelijk worden geelimineerd.22 'A joint
venture is like a marriage. If both partners don't want to make it work, it won't'
is wel gezegd.23 En zoals men bij het aangaan van een huwelijk, wil men het doen
slagen, bij voorkeur niet over een nacht ijs gaat, zal men er ook wijs aan doen
met het aangaan van een joint venture gelijkelijk te handelen. Zellkennis en
partnerkeuze zijn - zover gaat de vergelijking nog wel op - daarbij van groot
belang.

19. Zie 2.2.1.
20. Dat, zoals Meynen,  in zijn artikel 'Joint ventures: een inleiding',  TVVS  1970,  blz. 185 stelt,
'joint ventures van Europese ondernemir.gen onderling zelden een grote populariteit hebben gehad',
lijkt niet houdbaar wanneer men de statistische cijfers in het Eerste en Tweede Verslag over het
mededingingsbeleid van de Europese commissie beziet. Daaruit blijkt. dat in de jaren 1966 tim 1971
constant ongeveer eenderde van het aantal in de EEG opgerichte dochterondernemingen is opgericht
tussen partners uit de EEG. Op een totaal van een kleine 2000 *Europese' joint ventures. Vgl. de ge-
noemde Verslagen resp.  biz.  179 en blz.  171 e.v. Meynen's gevolgtrekking,  dat de joint venture moet
worden gezien als een brug tussen het ongelijksoortige' komt mij dan ook in zijn algemeenheid niet
houdbaar voor: vgl. Schlewing. Das deutsch-auslandische parititische Gemcin<chaftsunternehmen.
biz. 3 e.v. voor cijfers in W. Duitsland en Boucourechliev. Pour une SARL Europeenne, biz. 290 e.v.
voor Frankrijk.
21. Een opsomming van enkele Nederiandse joint ventures vindt men bij Van Hilten, diss. biz. 84.
22.   Meynen,  t.a.p.,  vgl.  ook De Langen. De organisatie  van de onderneming,  biz. 298: Drucker,
Management, biz. 711 e.v.
23. David Matthews (cit. bij Van Hilten, diss., biz. 73).
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9.  Kijkt men naar de positie ran de onderneming in het algemeen, dan kan worden
opgemerkt, dat continuiteit op langere termun in het algemeen een van de
belangrijkste doelstellingen is. Dit geldt niet in het minst ook voor de grotere
ondernemingen met activiteiten buiten het moederland. Het beeld van de onder-
neming gedreven door een vennootschap in het belang van de aandeelhouders is
- zeker voor de grote onderneming - heden  ten  dage wel achterhaaid. Storn,24
omschrijft de onderneming als een samenhang van belanghebbenden, die econo-
misch risico lopen door - in verschillende mate - produktiefactoren in te brengen,
welke binnen de zeggenschap van de leiding worden geco6rdineerd en aan-
gewend voor het zo doelgericht en doelmatig mogelijk doen functioneren van een
gedeelte van het maatschappelijk voortstuwingsproces. De economische belangen
van kapitaalverschaffers, werknemers, consumenten, de regio of staat waar de
onderneming werkzaam is, zullen gediend zijn bij een voortbestaan van de
onderneming als zodanig. Voor een zodanig voortbestaan van de onderneming
is onder meer noodzakelijk, dat deze in een internationaal stelsel van onder-
nemingsgewijze produktie alert blijft op nieuwe mogelijkheden en op ver-
anderingen in de markt om te voorkomen, dat zij - bijvoorbeeld - nog stoom-
boten fabriceert op een moment, dat schepen zelfs op kernenergie kunnen worden
aangedreven. Beheerst zij niet de techniek om tijdig te reageren op wijzigingen
in de markt (-omstandigheden), dan zal zij in de concurrentieslag ten onder gaan
en daarmede (ernstig) nadeel berokkenen aan de bedoelde groepen van belang-
hebbenden. Zo te handelen ware in strijd met haar verantwoordelijkheid.25 Het
verwerven en accumuleren van kennis en know-how op velerlei gebied is daarbij
een van de meest belangrijke elementen in de operationele opzet van de grotere
onderneming. Het betreft daarbij niet slechts 'research and development' op tech-
nisch/technologisch gebied, doch evenzeer conceptie, fabricagetechnieken, werk-
methoden en samenwerking van mensen, financiering, marketing en service.26
Uit het bedoelde onderzoek en de bedoelde ontwikkeling zal een innovatie van
technieken en produkten optreden. die enerzijds zelf weer de noodzakelijke
research-en-development-kosten met zich brengen, anderzijds de onderneming
in staat stellen door diversificatie zowel naar assortimentsgebieden, als naar
afzetgebieden het ondernemingsrisico te spreiden en daarmede de continuiteit
van de bedrijfsgemeenschap beter te waarborgen. De diversificatie naar afzet-
gebieden zal slechts op adequate wijze kunnen geschieden indien men ten aanzien
daarvan ook over de nodige kennis beschikt.27
24. Storm. Mankement in management. In rede Tilburg 1971. bij wiens in de tekst weergegeven

omschrijving van de onderneming ik mij graag wil aansluiten. Voor verdere definities vgi Molenaar,
diss. 36: op de juridische benadering van het ondernemingsbegrip komen wu hieronder nog terug,
zie 2.2.1.

25.  Men zal daarbo moeten bedenken,  dat deze factoren sterk internationaal zijn bepaald.  De
internationale interdependentie van staatshuishoudingen (in welke context geleide staatshuishou-
dingen niet moeten worden uitgesloten) en de daaruit voortvloeiende betalingsbalansafhankeliikheid
brengen naar mijn mening met zich mee. dat men de hierbedoelde problematiek duidelijk mede in

dat - internationale - kader zal moeten plaatsen.
26. Vgl. Van den Brink en Ramaer, Multinational en kennisoverdracht, NV 51, biz. 21.
27. Van den Brink en Ramaer, 1.c., biz. 22 noemen daarbij 'hun markten, wetgevingen, arbeids-
verhoudingen, geld- en kapitaalmarkt enz.', waarbij' zij voorts opmerken, dat ook hier de omzet het
draagvlak moet vormen voor de kosten verbonden aan de verzameling van kennis.
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Diversificatie naar afzetgebieden moge enerzijds noodzakelijk zijn uit het oog-
punt van risicospreiding en verbreding van de exploitatiemogelijkheden voor de
eigen innovatie, duidelijk is echter dat de exploratie van nieuwe markten - vooral
in  de  aanloopfase - een nauwkeurige begeleiding nodig heeft. Een duidelijke
strategie van de onderneming is daartoe beslist noodzakelijk, d.w.z. de voor-
genomen diversificatie moet onderdeel zijn van een duidelijke totaalvisie omtrent
eigen sterkte en zwakte en ingepast zijn in een meerjarenplanning omtrent de
in de toekomst te volgen weg.28 Zulks kan niet genoeg worden benadrukt. Immers
zal een diversificatiestrategie, die niet wordt gedragen door een nauwkeurig
sterkte-zwakte-onderzoek van de eigen onderneming en van de modaliteiten van
de te bewerken markt onnodig grote risico's met zich meebrengen.29 Bekendheid
met de omvang  van die risico's is essentieel ter beantwoording  van de vraag:
'make or buy?', d.w.z. of besloten moet worden tot het op eigen kracht reali-
seren van diversificatie of tot diversificatie door middel van verwerving van
een onderneming die reeds op het desbetreffende gebied werkzaam is.30 Even-
zeer echter kan een gezond bedrijfsbeleid leiden tot desinvestering van een
voor het bedrijf niet gezonde diversificatie. Ook kan een samenwerking worden
geentameerd met andere ondernemingen, die zowel kan dienen tot diversi-
ficatie, als tot het gezond maken van een reeds geEntameerde diversificatie
die op eigen kracht niet levensvatbaar kan worden gemaakt (of gehouden).31, 32 ·
Alle in dit nummer genoemde overwegingen kunnen er toe leiden, dat - in het
belang  van de onderneming - wordt besloten  tot het aangaan  van een joint
venture, indien daartoe in de praktijk voldoende grond bestaat. De 'corporate
strategy' speelt daarbij een centrale rol.

10. De centrale rol van  de  'corporate strategy'. Ondernemingsbeslissingen - niet
in het minst die tot het aangaan van een joint venture - zullen gedragen moeten
worden door een verantwoord ontwikkelingsplan. Een zodanig ontwikketings-
plan kan omschreven worden  als:   'de  in een financieel sluitend geheel onder-
gebrachte projectie in de toekomst van de naar tijdstip, soort en omvang ge-
specificeerde beslissingen in een onderneming, onderverdeeld in jaarlijkse of
kortere perioden, en de economische gevolgen voor dedeelstelling van de onder-
neming'.33 Een nauwkeurig sterkte/zwakte-onderzoek zal tot het opstellen van
een dergelijk plan noodzakelijk zijn om de juiste beslissingen op het juiste
moment te kunnen nemen tot realisering van het ondernemingsdoel van de in
een joint venture deelnemende partners.34 Op grond van dit ontwikkelingsplan
28. M.b.t. de strategische ondememingsplanning moge ik in het algemeen verwijzen naar Ansoff,
Ondernemingsstrategie, 1973 en naar J. J. Wouterse e.a., Fusie en samenwerking. losbl. uitg.,
biz.  1.1.17 e.v.;  vgl. ook Snellen, Benaderingen in strategieformulering.
29. Vgl. Drucker, t.a.p.
30. Drucker, t.a.p., biz. 714 spreekt hier van de keuze tussen 'grass-roots development' en 'acqui-
sition'.
31. Drucker, t.a.p., biz. 714.
32 Voor een verdere beschouwing van de diversificatie-politiek in het algemeen moge ik verwijzen
naar Drucker, t.a.p., blz. 711 t/m 720, en in het bijzonder ook J. J. Wouterse e.a., Fusie en samen-
werking, blz. 1.1.17 e.v.
33. Wouterse, e.a., t.a.p.
34. Zie verder 'Fusie en overneming', blz. 1.1.6 e.v.; vgl. HLR 1964, blz. 323 e.v.
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en het daaraan voorafgaande onderzoek van interne omstandigheden en ver-
wachting, gerelateerd aan te verwachten externe trendmatige ontwikkelingen zal
een vrij helder beeld kunnen worden verkregen van zwakke plekken bij een
bepaald voorgenomen beleid.35 Voor de beslissing tot het aangaan van een joint
venture is zulks van het grootste belang, omdat daarmede het inzicht bevorderd
wordt in het te verwachten resultaat en de 'conflicting interests' die zich zullen
voordoen, welk inzicht onontbeerlijk lijkt voor een adequaat samenstel van
afspraken tussen de partners. Is daarmede de noodzaak van een corporate
strategy (zowel voor de partners afzonderlijk, als gezamenlijk voor wat betreft
hun 'joint venture') onderstreept, meer in het bijzonder zijn ook de volgende
overwegingen van belang.

11.  Bundeling van know-how. Indien een bepaalde diversificatie in het produkten-
assortiment, dan wel naar de te bewerken markt wordt voorgenomen, doch de
eigen know-how van de partners afzonderlijk daartoe onvoldoende is, kan het
ter voorkoming van tijdsverlies bij een grass-root-development36 in aanmerking
komen de desbetreffende activiteit te poolen met een andere onderneming, die
over de ontbrekende know-how beschikt. Zodoende zal een belangrijke inovatie
kunnen worden gerealiseerd zonder al te grote risico's, daarbij met - wellicht -
het voordeel van een zekere concurrentiebeperking en realisatie van schaal-
voordelen.37 De joint venture zal veelal de mogelijkheid bieden om ook in de
toekomst aangesloten te blijven op de reservoirs van know-how van de partners,
terwijl omgekeerd ook kennis welke de joint venture zelf accumuleert voor de
moeders meestal toegankelijk zal zijn. De bundeling van know-how kan - ik wil
dat voor de duidelijkheid opmerken - zowel betrekking hebben op dezelfde soort
van know-how, bijvoorbeeld technische, maar uiteraard evenzeer op verschillende
soorten. Zo kan een onderneming met een sterk ontwikkelde technische know-
how, doch zonder marketing know-how een partner zoeken, die juist op laatst-
genoemd gebied beter ontwikkeld is.

12. Risicobeperking. Het entameren van bijzonder risicodragende activiteiten
kan tot samenwerking nopen. Door de bundeling wordt het risico over de
deelnemers gespreid.38

13. Financiering Door de samenwerking zal vooral bij kapitaalintensieve
operaties het benodigde kapitaal eenvoudiger bijeengebracht kunnen worden.

35.  Vgl.  meer  in het algemeen Ansoff, Ondernemingsstrategie:  vgl. ook Kleim, Gemeinschafts-
unternehmen und Funktionsgemeinschaften im Verhaltnis zum Gesetz gegen Weltbewerbsbe-
schrankungen, Kaln 1966, biz. 18 e.v.
36. Mogelijk is, dat een zekere ontwikkeling naar diversificatie binnen de onderneming wordt
gerealiseerd teneinde de uitgangspositie voor een samenwerking te verbeteren. Vgl. Drucker, a.w.,
blz. 717 die spreekt over een 'grass-root-for-acquisition' strategy en Van der Wolk, Venture Manage-
ment, Intermediair 5 april 1974.
37.  Vgl.  De Jong, Dynamische concentratietheorie,  blz.  80 e.v.; Van Hilten,  diss.  biz.  59, die wijst
op bijkomende waarnemingsmotief; Mauer, Die Gemeinschaftsunternehmen im amerikanischen
Antitrustrecht, Stuttgart  1969,  biz. 8: Drucker  a.w.  blz. 720, Meynen,  t.a.p.,  blz.  187.
38. Van Hilten, diss. biz. 60 e.v.; De Jong, a.w., blz. 81
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Daarbij kunnen (soms belangrijke) vermogensbesparingen worden gerealiseerd
en de liquiditeitspositie beter op peil worden gehouden. In internationale ver-
houdingen zal onder omstandigheden ook de toegang tot buitenlandse kapitaal-
markten (direct of indirect) kunnen worden geopend of verruimd.39

14. Rentabiliteit. Door middel van een joint venture zal de rentabiliteit op be-
staande investeringen van de partners kunnen worden verbeterd. Zulks met name
door de bereikte schaalvergroting. Het gestelde geldt ook voor het overbrengen
van kapitaalgoederen naar de joint venture.40

15.  Besparing personeelskrachten.  Ook ten aanzien van de benodigde personeels-
krachten geldt, dat door een gebundelde aanpak minder personeel nodig zal zijn
dan bij een zelfstandige voortzetting in activiteiten door ieder der betrokken
ondernemingen.41

16. Uitkijkpost-ejfect. Indien de betrokken ondernemingen voornemens zijn de
mogelijkheid van een algehele samenwerking (fusie) of samenwerking op andere
terreinen te onderzoeken kan de joint venture dienen als contactcentrum, dat de
mogelijkheid elkaars ondernemingsfilosofie en strategie af te tasten atvorens tot
dieper ingrijpende of verdere samenwerking te besluiten. Anders dan Fan Hilten
stelt meen ik dat de joint venture economisch bezien niet kan dienen als rem-
pla ant van een volledige fusie.42

17.  Economies  of scalelsynergie. Naast de bovengenoemde elementen heeft een
afzonderlijke bespreking van motieven van economies of scale niet erg veel zin,
daar deze elementen daarop immers zijn terug te voeren. Door bundeling van de
genoemde elementen zal een rationele aanpak in de joint venture ab initio
mogelijk zijn en onmiddelhjk van synergie-effecten43 kunnen worden geprofi-
teerd, waarbij te denken valt aan de mogelijkheid van optimalisering van
know-how44, van snellere realisering van voorgenomen activiteiten en het kunnen
entameren van meer en van grotere projecten. Ook kunnen op deze wijze
conjuncturele schommelingen beter worden opgevangen.

18. Concentratie ran de rraag. Als motief voor het aangaan van een joint
venture kan ook nog worden genoemd de concentratie van de vraag ten gevolge

39. Van Hilten, diss. biz. 6, vgl. Kleim, a.w., biz. 26.
40. Van Hilten, diss. biz. 61  e.v. ; Drucker, a.w.,  biz.  720.
41. Van Hilten, diss. biz. 62.
42.   Biz.  63/64:  hij komt daardoor in strijd  met zijn eigen definitie  op  blz.  58,  die nu juist uitgaat
van het voortbestaan van gescheiden en zelfstandige ondernemingen van de partners. Het komt mij
voor dat Van Hilten hier het economische en juridische fusiebegrip heeft verward. Op dit onderscheid
kom ik nog nader terug in hoofdstuk 2: vgl. ook interview met ir. A. Meyer (VMF) in Het Finan-
cieele Dagblad d.d. 17.12.1971, die wijst op het effect van opbouw van een net van relaties door
middel van de joint venture.
43. Vgl. daaromtrent Ansoff, a.w., biz. 134 e.v.
44. Zulks in alle functies van de onderneming (Van Hilten, biz. 10): vgl. Kleim, a.w., biz. 27 en
het door hem gemaakte onderscheid tussen Gemeinschaftsunternehmen en Interessengemeinschaft
(in de laatste worden niet alle. doch slechts enkele ondernemingsfuncties gebundeld).
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van bijvoorbeeld het ontstaan van geconcentreerde inkoopverenigingen, handels-
ketens, grootwarenhuizen, supermarkten en postorderbedrijven. Door samen-
werking - ook door middel van een joint venture - kan een versterking aan de
aanbodzijde worden bereikt en een al te grote afhankelijkheid van relatief grote
afnemers worden voorkomen.45

19. Partnerkeuze. Indien ondernemingen op grond van een onderzoek van eigen
sterkte/zwakte tot het besluit komen, dat het wenselijk is een joint venture aan
te gaan, dan is de volgende uiterst belangrijke stap om te komen tot de keuze van
een partner. Deze is - als eerder gesteld - van het allergrootste belang, daar het
blijvende succes van de joint venture immers in zeer belangrijke mate afhankelijk
is van de mentaliteit van de partner, vooral in situaties waar meningsverschillen
(kunnen) gaan optreden. 'The heart of the joint venture is the selection of the
partner'.46
In dit verband lijkt het zinvol nogmaals te wijzen op het in het 'Ter Verant-
woording' reeds genoemde en hierna verder nog te bespreken aspect van de
partiale nevenschikking, welke in joint ventures optreedt. Daardoor immers wordt
bewerkstelligd, dat een deel van de activiteiten van de partners voortaan onder
gezamenlijke leiding wordt uitgeoefend, hetgeen met zich mee brengt, dat daar-
over dan ook telkens in concreto overeenstemming zal moeten worden bereikt
voorzover althans niet op voorhand bepaalde bindende afspraken zijn gemaakt.
In dit verband valt, wanneer men het aangaan van een joint venture overweegt,
nog te wijzen op het voordeel van de blijvende economische zelfstandigheid en
anderzijds op de effecten, die optreden in de besluitvorming ter zake van de in
de joint venture ingebrachte activiteiten.

20. Blijvende economische zelfstandigheid van de partners. Een van de belang-
rijkste aspecten van de joint venture is dat de deelnemers daarin economisch
zelfstandig blijven. De diversificatie/concentratie (horizontaal/verticaal, in of
buiten de bedrijfskolom, geografische markten) vindt plaats in een volledig
gedifferentieerde onderneming, hetgeen de partners in staat stelt om zich meer
te wijden aan de eigen ondernemingsactiviteiten. De joint venture is een uit-
stekend middel tot sanering van het eigen activiteitenprogramma.47
Het element van de blijvende zelfstandigheid speelt een belangrijke rol in ge-
vallen waar juridische, psychologische of prestige-factoren moeten worden
overbrugd, zoals bij internationale joint ventures met Oostbloklanden of
Japan.48 Deze blijvende economische zelfstandigheid maakt het wel nood-
zakelijk om nauwkeurige afspraken te maken met betrekking tot de scheiding
van activiteiten van de partners en die van de joint venture zelf. De zelfstandig-
heid ten opzichte van toeleveranciers kan overigens als zodanig een belangrijk

45. Kleim, a.w., biz. 27.
46.  R. E. White, geciteerd bij Van Hilten, a.w., blz.  73: vgl. ook Joint venture corporations; Drafting
the corporate papers,  HLR  1964,  blz.  395/6.
47. Drucker. a.w., biz. 720.
48.  Drucker. a.w.,  biz.  721, vgl. ook Kobayashi, a.w.
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motief zijn om een joint venture aan te gaan. Het is dan niet, zoals juist gesteld,
een belangrijke eigenschap maar een motief.49

21. Besluitvorming. Overwogen moet tenslotte worden, dat een zekere traagheid
van besluitvorming binnen de joint venture kan optreden, welke groter zal zijn,
naarmate divergentie van inzichten zich veelvuldiger zal kunnen voordoen. Dat
zal afhangen van de mate waarin de partners doel, opzet, middelen en wijze
van opereren tevoren nauwkeurig hebben onderzocht en bepaald. Goede voor-
zieningen op dit gebied zijn uitermate noodzakelijk.50 Op een en ander zal nog
uitgebreid worden teruggekomen.

1.1.3.   Juridische    probleemgebieden     in    joint-venture-verhoudingen.     Voorlopige
probleemstelling en afbakening van het onderzoek

22. Als rechtsfenomeen werpt de joint venture buitengemeen interessante pro-
blemen op en wel vooral hierdoor dat de joint venture een 'eigenartige Ver-
schmelzung vertraglicher und korporativer Elemente' 51 te zien geeft. Immers
berust de samenwerking tussen de in de joint venture op een daartoe strekkende
onderlinge overeenkom&t (regeling). Het is die samenwerkingsovereenkomst,
waarop de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen de partners uiteindelijk
zijn gebaseerd. Daarbij wordt - in hoofdlijnen aangeduid - onder  meer  ge-
regeld52 :

(i) Vaststelling doel en werkterrein van de gezamenlijke onderneming, hetgeen
van belang is, gezien het feit, dat de partners - in mijn omschrijving van de
joint venture - actief opererende ondernemingen blijven met activiteiten
buiten die van de joint venture. Teneinde te weten tot hoever de samen-
werkingsverplichting strekt zal daarom een nauwkeurige gebiedsaanduiding
van groot belang zijn.

(ii)  Regeling van de inbrengverplichting, in ruime zin zowel inhoudende de een-
malige inbreng in de gezamenlijke vennootschap, alsook de prestatie-
verplichtingen tijdens het bestaan der joint venture (bijvoorbeeld licentie-
verlening op bepaalde octrooien van - een van de - partners).

(iii) Oprichting en instandliouding van de gezamenlijke vennootschap, daaronder

begrepen de inrichting van de statuten en de wijze waarop de verhouding
tussen de partners/aandeelhouders onderling, alsook hun gezamenlijke
positie ten opzichte hunner gemeenschappelijke vennootschap.

(iv) Stemafspraken vooral waar het betreft de invioed der partners op de samen-
stelling van de organen en belangrijke besluiten ten aanzien van de joint
venture.

(v) Geschillenregeling tussen de partners.

49. Kleim, a.w., blz. 27.
50. Vgl. Van Hilten, hoofdstuk IV: Drucker. a.w.. blz. 722.
51. Zihlmann, Gestaltung und Risiko der Partnerschaft in Gemeinschaftsunternehmen. A.W.D.
1974, biz. 466.
52. Vgl. Zihimann, t.a.p., en Bloemsma, TVVS, 1970, blz. 188 e.v
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(Vi) Bijzondere verhoudingen tussen de partners en de joint venture, zoals

bijvoorbeeld ter zake van levering van goederen/diensten aan/door (een van)
de partners aan de joint venture.

Deze opsomming is niet uitputtend, doch geeft slechts een eerste indicatie van
de inhoud van de joint-venture-overeenkomst (regeling).
23. Hierdoor is duidelijk, dat een belangrijke deel van die overeenkomst be-
trekking heeft op de oprichting, inrichting en instandhouding van de gezamen-
lijke vennootschap. Door gebruik te maken van een NV of BV worden de normen
van ons vennootschapsrecht toepasselijk voorzover deze op de regeling van die
rechtsvormen betrekking hebben. Daardoor komen wij terecht in een spannings-
veld dat optreedt tussen de op de persoonlijke belangen van de partners geente
contractuele samenwerking en de regels betreffende de NV of BV als 'zelfstandig'
rechtsinstituut.
Een van de belangrijkste vraagstukken, die daarbij optreedt is of en in hoeverre
de partners bevoegd zijn de belangen van hun eigen ondernemingen te vervolgen
in en door middel van de joint venture als gezamenlijke NV of BV. Welke invloed
mogen zij uitoefenen op (het bestuur van) de joint venture? Die vraag betreft de
verhouding tussen de partners enerzijds en de joint venture als rechtspersoon
anderzijds, bij welke laatste ook andere belanghebbenden (kunnen) zijn be-
trokken, zoals crediteuren, werknemers en (zij het zeer zelden) outside-aandeel-
houders.
Wezenlijk is dit vraagstuk van concernrechtelijke aard. De vraag is immers in
hoeverre in de interne verhouding de joint venture mag worden onderworpen
aan de gezamenlijke algemene concernleiding door de partners, waarbij een be-
langrijke rol speelt de vraag in hoeverre die internconcernrechtelijke regeling
wordt beinvioed door de regels betreffende de medezeggenschap van werk-
nemers.53
In de externe verhouding ten opzichte van crediteuren van de joint venture,
alsmede (indien aanwezig) van outside-aandeelhouders is de vraag welke
rechtsgevolgen moeten worden verbonden aan die gezamenlijke algemene
concernleiding welke door de partners (kan) worden uitgeoefend.
24. Voor de beantwoording van de aangeduide vraagstukken is uitermate be-
langrijk het rechtskarakter te onderzoeken van de joint venture als gezamenlijke
dochterrennootschap der partners. In hoeverre zijn in de interne inrichting van de
gezamenlijke dochtervennootschap afwijkingen toegelaten, welke aansluiten bij
de 'close relationship' tussen de partners? Daartoe is noodzaketijk aandacht te
besteden aan het rechtskarakter der dochtervennootschap in het algemeen en te
onderzoeken in hoeverre dit afwijkt van de heden ten dage vrijwel algemeen als
zelfstandig instituut aangemerkte vennootschap (NV of BV). Het rechtskarakter
van de joint venture zal op die wijze worden onderzocht in hoofdstuk 2. Daarbij
zal reeds blijken dat het patroon van belangen, zoals dit in joint-venture-ver-
houdingen is samengetrokken van niet weinig complexe aard is. Vooral met het
oog op een verdere bespreking van een aantal belangenconflicten zoals die zich

53. In ruimere zin immers knopen ook regels van het ondernemingsrecht aan bij de gezamenlijke
onderneming (in de rechtsvorm van NV of BV).
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in joint ventures kunnen voordoen wordt dit belangenpatroon nader geanalyseerd
in hoofdstuk 3. In de hoofdstukken 5 en 6 worden dan achtereenvolgens be-
handeld de normering der belangen van werknemers (vooral die betreffende de
medezeggenschap, doch ook andere aspecten zoals bijvoorbeeld die betreffende
de Fusiecode) en van de crediteuren.
25. Het aangaan van een joint venture heeft - gezien het opgeven van een stukje
autonomie in de doelverwerkelijking door de partners - ook voor de partners
belangrijke gevolgen. Men kan zich afvragen of en in hoeverre de (besturen van
de) partners weI bevoegd zijn tot het aangaan van een joint venture. Het belang
van die vraag blijkt duidelijker naarmate in de joint venture een belangrijker decl
van de activiteiten van de partners wordt samengetrokken onder de gezamenlijke
leiding door de partners. Concreet-: waar ligt de grens tot waar het bestuur in
vrijheid kan besluiten tot het aangaan van een joint venture en wanneer wordt
die grens overschreden met het gevolg dat de AV zal moeten toestemmen in het
entameren van een joint venture? Dit zal worden onderzocht in hoofdstuk 4.
Hier wijs ik er nogmaals op, dat ik in dit verband veelal zal spreken van het
(voor joint ventures kenmerkende) parti le Gleichordnungseffect (partitle neven-
schikking). Daarmede wordt tot uitdrukking gebracht, dat naast het onder-
schikkingskarakter tussen de joint venture enerzijds en de partners anderzijds
in de totale joint-venture-verhouding ook een 'nevenschikkingseffect' optreedt
inzoverre de partners een stukje van hun eigen activiteiten - voorzover in  de
joint venture ingebracht - over en weer aan elkaars invloed onderwerpen.
26.  Vanzelfsprekend kan het aangaan van een joint venture ook gevolgen hebben
in het vlak van de mededinging, nu immens in de joint-venture-configuratie
zowel elementen van samenwerking tussen ondernemingen (kartelvorming),
alsook van concentratie van beslissingsmacht kunnen voorkomen. Ook in het
kartelrecht (in de ruime zin) rijzen in joint-venture-verhoudingen zeer interes-
sante problemen. Gezien echter de ruimte welke reeds nodig bleek voor een
analyse van problemen in het vennootschaps- en ondernemingsrecht heb ik
gemeend een afzonderlijke bespreking van kartelrechtelijke problemen achter-
wege te moeten laten. Terzake moge ik verwijzen naar de op dit gebied betrekking
hebbende literatuur.54
27. Ook blijven buiten beschouwing problemen van fiscaalrechtelijke aard.55

1.1.4.   Rechtsvergelijking.  Enkele  problemen   in  joint-venture-verhoudingen  in  het
Amerikaanse en Duitse recht

28. Dit hoofdstuk zal verder zijn gewijd aan de joint venture in het Amerikaanse
en Duitse recht. De aantekeningen daaromtrent zijn betrekkelijk schetsmatig
gehouden. Deze dienen slechts ter inleiding en voorlopige gedachtenbepaling en
beogen niet een algemeen rechtsvergelijkend overzicht te bieden.
Wat is de zin en het belang van die opmerkingen omtrent de joint venture in die
beide rechtsstelsels? TweeBrlei naar ik meen.
54.  Zie noot  11  hoofdstuk  2.
55. Zie daarvoor onder meer Bloemsma,   TVVS   1970, blz. 195-197   en   Van   der   Gaag   NV   53,
blz. 87 e.v.
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Als kernproblemen hebben wij voorlopig onderkend ener.ijds het spanningsveld
tussen samenwerkingscontract en vennootschapsstatuut (in hoeverre kunnen
onderlinge afspraken tussen de partners/aandeelhouders zich doorzetten in de
vennootschapsrechtelijke inrichting van de NV of BV) en anderzijds het span-
ningsveld tussen de uitoefening van algemene concernleiding en de rechts-
gevolgen daarvan voor met name crediteuren en (indien aanwezig) outside-
aandeelhouders. Die problemen spelen respectievelijk een sterke rol in het
Amerikaanse en Duitse (concern-) recht.
29. In het Amerikaanse rei·lit zien wij dat de discussie omtrent de joint venture
zich sterk concentreert op het rechtskarakter daarvan en de vraag in hoeverre
de 'close relationship' tussen de partners zich kan doorzetten in het statuut
van de gezamenlijke corporation.
De 'joint venture' in het Amerikaanse recht is van oorsprong een louter con-

ti actuele samenwerkingsvorm, welke ruwweg is te vergelijken met onze burger-
lijke maatschap, sterker nog met onze v.o.f. Deze contractuele joint venture
wordt dan ook vrijwel geheel beheerst door de regels inzake 'partnership'.
Allengs echter zijn rechtspraak en doctrine meer en meer geconfronteerd met de
'incorporated joint venture', d.w.z. een contractuele joint venture, welke werd
geincorporeerd in een corporation (te vergelijken met onze NV/BV). De vraag
kwam daarbij aan de orde of bijvoorbeeld stemafspraken of afspraken ter zake
van winstbepaling en/of -uitkering, welke afweken van de rechtsregels be-
treffende de corporation desniettemin in rechte konden worden afgedwongen.
Er zijn verschillende lijnen gevolgd in de jurisprudentie, die hierna zullen
worden aangeduid. Een meer principiele aanpak is aanvankelijk slechts in de
doctrine, later ook in de wetgeving van verschillende deelstaten gevolgd door de
ontwikkeling van de zogenaamde 'close corporation', welke meer oog heeft voor
het persoonsgebonden karakter van de kapitaalassociatie van aandeelhouders
en met het oog daarop meer ruimte laat voor een onderlinge regeling tussen
aandeelhouders op een aantal gebieden en deze regelingen daarmede (anders
dan bij de gewone 'corporation') wil afdwingbaar maken.
Dit hele veld van problemen zullen wij ook ontmoeten in het Nederlandse recht
en het is om die reden nuttig te zien naar de ervaringen in het Amerikaanse recht.

30. Het Duitse recht kent in het Aktiengesetz - tot op heden - als enige rechts-
systeem ter wereld een enigszins afgeronde en samenhangende regeling van
concernverhoudingen. Nu wij in het Nederlandse recht sinds de wijzigingen in
onze vennootschapswetgeving  van  1971 een aantal normen kennen van concern-
rechtelijke aard en in de verder verwijderde toekomst mogelijk te maken zullen
krijgen met een verplichting tot wettelijke regeling van concernverhoudingen
lijkt het alleszins nuttig het Duitse concernrecht in deze studie te betrekken.
Opgemerkt zij daarbij, dat in joint-venture-verhoudingen de gezamenlijke
vennootschap in beginsel te beschouwen is als een gezamenlijke docliter van de

56.  Op  grond  van een vastgestelde Richtlijn tot harmonisatie  op dit gebied vanuit Brussel;  een
Voorontwerp Richtlijn Concernrecht   werd in december   1975   door de Europese Commissie   op
ruimere schaal verspreid.
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partners. Kan men dit in het algemeen vrij eenvoudig stellen, de vraag is of en
zo ja, welke rechtsgevolgen aan dit uitgangspunt moeten worden verbonden.
In het Duitse recht klemt deze vraag temeer nu men daar met een bestaand en
vooraf gegeven stelsel van concernrechtelijke regels te maken heeft en bij de

opstelling daarvan geen (althans zeker onvoldoende) rekening met joint-venture-
verhoudingen is gehouden. Een van de kernvragen daarbij is deze of de joint
venture (Gemeinschaftsunternehmen) 'abhiingig' (afhankelijk) is van de partners
in de zin van Par. 17 en of de joint venture met de partners een concern vormt
in de zin van Par. 18 AktG. Immers worden de concernrechtelijke normen van
het Aktiengesetz vrijwel alle vastgeknoopt aan het bestaan van een Abhangig-
keits- c.q. Konzernverhaltnis.
Daar in de loop van deze studie op vele plaatsen naar het Duitse concernrecht
wordt verwezen wordt ook een korte schets gegeven van het Duitse concernrecht
als zodanig. Niet in de laatste plaats is een korte schets van de bedoelde proble-
matiek van belang nu het Ontwerp-Statuut Europese Vennootschap, alsook het
Voorontwerp Richtlijn Concernrecht, in belangrijke mate aansluiten bij de
benaderingen in het Duitse concernrecht.

1.2. De joint venture in het Amerikaanse recht

1.2.1. Inleiding

31. Tot beter begrip  van het navolgende. moge  ik - wellicht ten overvloede -
een enkele opmerking maken omtrent enkele algemene kenmerken van het
Amerikaanse rechtssysteem. De belangstellende lezer moge ik verder verwijzen
naar Uniken Venem#7 en Sauveplanne»

Een van de belangrijkste kenmerken van het Amerikaanse recht is het ontbreken
van een algemene codificatie. Het deelt deze karakteristiek met andere rechts-
stelsels welke behoren tot de Anglo-Amerikaanse familie en waarop het Engelse
recht een doorslaggevende invloed heeft gehad.59 Als bekend heeft het Engelse
recht nauwelijks invloed ondergaan van het Romeinse recht. Ook de continentale
codificatiebeweging is eraan voorbijgegaan. De consistentie in het systeem
berust daarbij op het 'stare decisis'-beginsel, d.w.z. de precedentwerking van
rechterlijke beslissingen (welke overigens beperkt is tot de 'ratio decidendi' en
zich niet ook uitstrekt tot de 'obiter dicta').60 Overigens zij opgemerkt, dat
rechtsvorming in toenemende mate ook plaats vindt door het tot stand brengen
van wettenrecht.
De deelstaten hebben ieder hun eigen rechtsstelsel en verschillen ook in de
57. Van Common Law en Civil Law, Inleiding tot het Anglo-Amerikaanse recht in vergelijking met
het Nederlandse, in het bijzonder hoofdstuk I.
58. Rechtsstelsels in vogelvlucht, biz. 142 e.v.
59. Voor wat de USA betreft moge crop worden gewezen, dat de staat Louisiana, welke lange tijd
onder Franse invloed heeft gestaan, meer invioed heeft ondergaan van de continentale (Franse)
rechtsontwikkeling.
60. Zie Uniken Venema,  a.w.,  blz.  18 e.v.;  vgl. J. Drion, Stare decisis, Het gezag van precedenten,
Verzamel(le Geschriften,  blz.  142 e.v.; het 'stare decisis'-beginsel wordt overigens in de USA minder
stringent toegepast  dan in Engeland; vgl. Sauveplanne,  a.w.,  biz.  152.
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inrichting van hun rechtelijke organisatie. Dit hangt samen met de federale
structuur van de Verenigde Staten. Iedere staat is als regel autonoom in het
vaststellen van de burgers bindende regels. Zo verschilt bijvoorbeeld het echt-
scheidingsrecht op niet onbelangrijke punten van elkaar. Op sommige gebieden
echter geldt federaal recht61 zoals o.m. op het terrein van het faillisements- en
antitrustrecht, alsook van de grondrechten. Voor wat het vennootschapsrecht
betreft zij echter vast opgemerkt dat federale regels doorgaans ontbreken.

32. Ungorni Lait's; Restatenients. De verschillende rechtsregels en onder-
scheiden rechterlijke organisaties in de deelstaten vormen uiteraard een bron van
onzekerheid ten aanzien van de vraag wat geldend recht is. Met name ook omdat
de competentie tussen deelstaat en federale rechter niet steeds nauwkeurig is
afgebakend. De onoverzichtelijke massa van het snel groeiende rechtersrecht
maakt de behoefte sterker aan codificatie per deelstaat en op federaal niveau.
Pogingen worden ondernomen om door middel van zgn. Uniform Laws tot een
eenvormige wetgeving op bepaalde rechtsgebieden te geraken.62 Deze worden
ontworpen door zgn. Commissioners for Uniform State Laws, d.w.z. vertegen-
woordigers van de deelstaten. De Uniform Laws kunnen daarna door de
autonome deelstaten worden aanvaard.63 Wordt door middel van de Uniform
Laws gepoogd een uniforme wetgeving te bewerkstelligen, de Restatements
pogen juist het bestaande precedentensysteem van de ondergang te redden door
door middel van een overzichtelijke ordening van de jurisprudentie (in de 50
deelstaten) de toegankelijkheid daartoe te bevorderen. Een 'Restatement of the
Law' is de facto te beschouwen als een vorm van 'particuliere codificatie'
opgesteld vanwege het American Law Institute. Het gezag van de Restatements
is te vergelijken met dat van een gezaghebbend handboek binnen onze Neder-
landse rechtssfeer.w
Het is goed deze voorafgaande opmerkingen in gedachte te houden bij het lezen
van de navolgende opmerkingen omtrent de joint venture in het Amerikaanse
recht. Het maakt enigszins duidelijk hoe moeilijk een 'heersende leer' of 'vaste
jurisprudentie' is vast te stellen. Die moeilijkheid blijkt zich met name ook bij de
joint venture voor te doen.

1.2.2.  De joint venture  in eigenlijke zin is naar  Amerikaans  recht  een contractus
sui generis

33. De term joint venture wordt in de Amerikaanse literatuur veelal gebruikt
om een contractuele samenwerking aan te duiden, welke enigszins is te vergelijken
met onze maatschap c.q. vennootschap onder firma. De joint venture vindt in

61. Zie Uniken Venema, a.w., biz. 16; Sauveplanne, a.w., blz. 152.
62. Een voorbeeld daarvan  is de  U.C.C. ( Uniform Commercial  Code),  die  in  buna alle deelstaten is
gevolgd.
63. Uniken Venema, a.w., blz. 26; Sauveplanne, a.w., blz. 153.
64. Uniken Venema, a.w.,  blz. 25. Sauveplanne, a.w.,biz.  152.
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beginsel zijn plaats in het contractenrecht, niet in het vennootschapsrecht.w
Verderop zullen we nog zien tot welke beschouwingen de incorporation van een
joint venture naar Amerikaans vennootsrecht aanleiding geeft. Duidelijk
echter moet worden vooropgesteld, dat een 'joint venture' is te beschouwen als
een  contractus  sui  generis.  Een  hanteerbare  definitie  is  de  volgende66 : •A joint
venture is an association of persons, natural or corporate, who agree by  contract to
engage in some common. usually ad hoc undertaking for joint profit by combining
their respective resources. without however, forming a partnership in the legal
sense   (of creating  that  status)  or  corporation:  their  agreement  also  provides for  a
community of interest among the joint ventures each of whom is both principal and
agent as to others within the scope of the venture over which each venturer exercises
some degree of control' m Opgemerkt wordt daarbij dat deze definitie bij Williston
weliswaar een 'workable definition' wordt genoemd, maar dat hij daarbij aan-
tekent, dat 'the courts have not laid down precise, all-embracing definitions of
the joint venture',  maar:   'they  have with considerable uniformity, recognized
certain elements or requisites as being essential to the existence of this relation-
ship'.68
34. Welke zijn nu die 'essential elements'? Bij Williston worden de volgende
elementen als essentieel beschouwd voor de joint venturew:
(i)  Het contractuele karakter in het algemeen. 'The sine qua non of a joint

venture is a contract purposefully entered into by the parties. As a legal
concept, a joint venture is not a status created or imposed by lawm, but is a
relationship voluntarily assumed and arising wholly ex contractu.' 71 De
intentie van de partners is doorslaggevend bij de vraag of tussen hen een
joint venture bestaat. Een joint venture kan vormvrij worden aangegaan.
Is een contract tussen de partners essentieel voor de totstandkoming van een
joint venture, anders ligt dit tegenover derden. Een 'joint venture by
estoppel' 72 is mogelijk.

65. Ik mag in herinnering brengen. dat het onderzoek zich voor wat het Nederlandse recht betreft
bezig zal houden met de joint venture in de vorm van een gezamenlijke NV of BV. (In het Amen-
kaanse recht de 'equity joint venture' of de 'incorporated joint venture',of ook de 'joint venture
corporation'.)
66.  Op deze plaats moge ik mij verontschuldigen voor de hierna opgenomen, soms lange, onvertaaide
citaten. Dikwijls echter hebben dem een sterke beeldende kracht, welke bij vertaling wellicht verloren
zou gaan. Daar komt bij dat bepaalde begrippen ook moeilijk vertaalbaar bleken.
67. Samuel Williston, A Treatise on the Law of Contracts, 2 ed. Vol. 2, Mount Kisco N.Y. 1959,
biz.  555/6; vgl. American Jurisprudence  2nd  ed.  Vol.  46,  blz.  21  e.v.  (Dit  werk zal verder worden
aangehaald als '46 AmJur 2d'); Harry G.  Henn,  Law of Corporations,  St.  Paul,  Min.  1970,  biz.  77;
Lattin on Corporations, 1971, blz. 9 e.v.
68.  A.w., biz. 556; vgl. ook de summary op biz. 579.
69. Als Williston (of enig ander Amerikaans commentaar) wordt geciteerd, bedenke men, dat hijzelf
zich baseert op een zeer uitgebreid jurisprudentie-onderzoek, die door hem in vaak zeer lange
voetnoten worden geciteerd. Behalve in uitzonderingsgevallen zal door mij niet rechtstreeks naar
deze jurisprudentie worden verwezen. Men vindt deze op de aangehaalde pagina's.
70. Zoals bijvoorbeeld bij partnership.
71. Williston, a.w., biz. 557 e.v. 618 e.v.: 46 AmJur 2d, biz. 29 e.v.
72.  Zie  over het begrip 'estoppel': Uniken Venema,  a.w.,  blz.  76  e.v.  en in verband  met  het  hier
betoogde  biz.  128; zie verder Williston,  a.w.,  biz. 563; 631.46 AmJur ld,  blz.  30 e.v., de 'estoppel'-
werking is min of meer vergelijkbaar met de werking in ons recht van het opgewekte vertrouwen.
Dit kan met zich meebrengen, dat de partner zich tegenover derden te goeder trouw niet kan beroepen

(in casu) op het ontbreken van de wil tot oprichting en/of instandhouding van een joint venture.
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(ii) Inbreng door partijen van geld, goederen, arbeid, kennis, ervaring of enig
andere 'asset  to  a  common undertaking'. Niet noodzakelijk is dat de inbreng
door partijen van gelijke grootte of aard is, maar iedere partner moet een
inbreng leveren, welke kan dienen tot verwerkelijking van de gezamenlijke
onderneming.73

(Ri) Gemeenschappelijk belang van de partners in de 'subject matter' van de joint
venture. 'No joint venture is present if that enterprise does not represent
a joinder of property, skills and risks.' 74

Ov)    Wederzijdse    leiding    of   controle    van    de    gemeenschappelijke    onderneming.
Unaniem wordt het recht van de partners om 'mutual control or manage-
ment' of'joint control' uit te oefenen over de zaken van de gemeenschappe-
lijke onderneming beschouwd als een essentieel element. Iedere partner moet
het recht hebben op 'equal or joint control', maar niet noodzakelijk is dat

75de 'control' gelijk verdeeld is, hoewel dit doorgaans wel het geval is.
Zoals we nog zullen zien levert met name dit aspect problemen bij in-
corporation van de joint venture.

(v)  Winstver,vachting. Dit noodzakelijke element wordt ook wel aangeduid als
de 'presence of adventure'. De verwachting winst te zullen maken is 'an
indispensible element of the joint venture'. (Ten aanzien van de vergelijking
met joint ownership (mede-eigendom) is opgemerkt: 'Similarity appears  in
the common interest,  but a difference arises because the latter  ( - joint
ownership) lacks the feature of adventure'.)76

(Vi) Delen   in   de   winst    (en   het verlies). Evenzeer essentieel is het recht om te
delen in de winst. Een uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenkomst van die
strekking moet aanwezig zijn wil er van een joint venture sprake zijn.
Een afspraak tot verdeling van de winst op zichzelf echter is niet voldoende
om een joint venture te bewerkstelligen. De relatie tussen een hoofd- en een
onderaannemer, waarbij de laatste werkt voor een deel van de winst van de
eerste, is om die reden geen joint venture.
De rechtspraak in de deelstaten is verdeeld ten aanzien van de vraag of ook
het delen in verliezen een essentieel element is van de joint venture. Hoewel
in de meeste deelstaten het delen in verliezen wel als zodanig wordt aan-
gemerkt, zijn er ook een aantal waar dit niet geldt en waar zelfs uitsluiting
van het delen in het verlies mogehjk wordt geacht zonder dat doordoor de
joint venture zijn karakter verliest.77

(Vii) Beperking   van   doel   naar   tijd  enlof  onivang. Vril algemeen wordt aange-
nomen, dat de joint venture 'is essentially limited to some specific under-
taking' of 'to a single transaction'. De rechtspraak is welhaast unaniem in
de benadrukking van de 'ad hoc nature of the undertaking', hoewel 'the

73.  46  AmJur 2d,  blz. 32/33: Williston,  a.w.,  biz.  563,566.
74.   Williston,   a.w.,   blz.   563,   567; 46 AmJur  2d  biz.   33/34, waar overigens wordt opgemerkt,  dat
'community of interest' niet steeds als 'essential element' wordt beschouwd.
75. Williston, a.w., biz. 564,570; 46 AmJur 2d, biz. 33, 61. Vgl. voor de corporate joint venture
HLR 1964 Notes, Joint venture corporations: Drafting the corporate papers.  h'.L.  398.
76.  Williston,  a.w.,  blz.  564,  570,  571.
77.  Williston, a.w., biz. 564,571  e.v.. 46 AmJur ld, biz. 34 e.v., 62 e.v.
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undertaking need not be one susceptible of immediate accomplishment'.78
35. Tot zover enkele opmerkingen omtrent het begrip joint venture ('which is
a creation of the American Courts')79 en over de elementen, welke in de Ameri-
kaanse jurisprudentie als essentieel voor de joint venture worden beschouwd.
Zonder verder in te gaan op een vergelijking met andere rechtsfiguren in het
Amerikaanse recht, waarvan het karakter dat van de joint venture sterk be-
nadert80, wil ik vervolgens wel ingaan op overeenkomsten en verschillen met het
begrip van de 'partnership' (vgl. onze v.o.f. en c.v.), vanwege het feit, dat in de
Amerikaanse literatuur de nauwe samenhang tussen de joint venture en de
partnership sterk wordt benadrukt.81

1.2.3.  Joint  venture en partnership

36. Het begrip joint venture, zoals dat in de Amerikaanse rechtspraktijk tot
ontwikkehng is gekomen, vertoont een zeer sterke verwantschap met de 'partner-
ship'. Ten aanzien van de inhoud van dit laatste begrip (en de daarvoor geldende
regels) moge ik zonder verdere toelichting (anders dan hierna op onderdelen zal
worden aangegeven) opmerken, dat dit nagenoeg - althans zeker in hoofdlijnen -
overeenstemt met de vennootschap onder firma en de commanditaire vennoot-
schap82 in ons eigen recht.
37. De verhouding tussen de partners in een joint venture en het karakter van
hun samenwerking zijn dermate nauw verwant met die binnen een partnership,
dat in het algemeen wordt aangenomen, dat de rechten, verplichtingen en aan-
sprakelijkheid van de joint ventures veelal dezelfde zijn als die van partners in een
partnership. De toepasselijke regels zijn in vele gevallen dezelfde83, hetgeen er
toe geleid heeft, dat de joint venture wel is aangeduid als een 'partnership for a
single transaction', als 'a contractual relationship in the nature of a limited
partnership' of als een 'informal partnership'. Algemeen wordt echter erkend,
dat tussen beide samenwerkingsvormen onderscheidende verschillen bestaan.M

38. Belangrijke punten van overeenkomst (wellicht enigszins ten overvloede) zijn
vooreerst:
(i)  Het bestaan van een partnership dn van de joint venture moet worden

bewezen door diegene die zodanig bestaan stelt.
(ii) Beide ontstaan door 'intention of the parties'.
(iii) De aansprakelijkheid tegenover derden is grosso modo onderworpen aan

dezelfde regels.

78.   Williston,  a.w.,  biz. 565,576,46 AmJur 2d,  blz.  26.
79. Williston, a.w., blz. 578.
80. Vgl. daaromtrent Williston,  a.w.,  blz.  580 e.v.; 46 AmJur 2d,  blz.  23,24.
81. Zie Williston, a.w.,  blz.  585; 46 AmJur 2d,  biz.  24 e.v.
82. Vgl. Uniken Venema,  a.w.,  biz.  224,  Voor  een overzichtelijke beschrijving  van het Amerikaanse
recht op de 'partnership' zie Henn on Corporations, biz. 43-80; Lattin, biz. 5-50.
83.   46  AmJur  2d,   blz.   24  e.v. (Voor fiscale doeleinden wordt geen verschil gemaakt); Williston,
a.w., biz. 585.
84. 46 AmJur 2d, blz. 25.
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(iv) Pluraliteit van deelnemers is bij beide vereist.
(v)  Een contract is bij beide bestaansvoorwaarde.
(vi) Winstgerechtigdheid van de partners geldt voor beide.
(vii) Ook het recht op 'mutual control' en het bestaan van 'mutual agency' is

voor beide karakteristiek.85

39.   De    belangrijkste verschillen tussen joint venture en partnership zijn de
volgende:
(i)  Anders dan de partnership is de joint venture beperkt in de zin van een

'single or ad hoc nature'.86
(ii) Anders dan bij de partnership kunnen corporations wei optreden als

partners in een joint venture. In een partnership wordt dit in het algemeen
niet mogelijk geacht. 'If the corporation could become a partner with
individuals or with another corporation, its actions could be subject tocontrol by the vote of such partnership, and this, manifestly, would be
contrary to public policy'.87 Het probleem dat hierbij speelt is enigszins te
vergelijken met de gevolgen van wat ik heb genoemd het particle Gleich-
ordnungseffect. Het aangaan van een partnership door een corporation
brengt in de geciteerde opvatting met zich mee, dat de corporation (partieel)
onderworpen is aan de uitvoering van de in de partnership (waarin deze
corporation deelneemt) genomen besluiten. Dit brengt dan een niet accep-
tabele inbreuk met zich mee op de wijze waarop de besluitvorming in de
corporation is geregeld.88 Daar de normatuur van de joint venture echter
aanmerkelijk flexibeler is dan die van de partnership, wordt deelneming
door een corporation aan een joint venture wal mogelijk geacht.89

(iii) Het zojuist genoemde probleem hangt ook samen met het verschil in de
onderlinge vertegenwoordigingsbevoegdheid welke tussen partners in een
partnership veel ruimer is, dan in een joint venture, waar deze is beperkt
'to matters that are clearly within the scope of the joint venture'.90

(iv) Zo ook is het delen in het verlies bij een partnership wal, bij een joint
venture echter niet essentieel.91

(v)  Omdat de scope van een joint venture beperkt is en die van een partnership
normaliter 'is formed for the transaction of a general business of a particular
kind' is de verhouding tussen joint venturers informeler dan die tussen
partners in een partnership. Anders dan bij de joint venture is ten aanzien

85. Zie Williston,  a.w., biz. 588-591. opgemerkt  zij ten overvloede,  dat het begrip 'agency'  is  te
verstaan in de zin van ons technisch-juridische vertegenwoordigersbegrip en niet verward moet
worden met onze 'handelsagent' (art. 75a WvK), hoewel daarmede ook overeenkomsten zijn aante wijzen. Vgl. Uniken Venema, a.w., blz. 210 e.v.
86. Williston, a.w., biz. 592 e.v.; 46 AmJur 2d, biz. 26. vgl. Henn, a.w., biz. 77.
87.  Pearce v. Madison  &  I.R. Co (US) 21  How 441,  16 L ed 184, geciteerd bij Williston,  blz.  598;
vgl. Henn, blz. 79, Lattin, biz. 10, Hodge O'Neal, Close Corporations, di. 1, biz. 8.
88.  Men moet dit probleem nauwkeurig onderscheiden van de vraag of een joint venture zelf in de
vorm  van een corporation kan worden gedreven.  zie  voor deze vraag  in het Nederiandse recht:
hoofdstuk 4.
89.  Williston, a.w., blz. 600 e.v.; 46 AmJur 2d, blz. 26.
90.  Williston, biz. 606; voor het belang van dit onderscheid zie noot 131.
91. Williston, biz. 592,610,46 AmJur 2d, blz. 35.

20



HET AMERIKAANSE RECHT

van de partnership een sterke neiging aanwezig tot toekenning van een
entity-statusel (enigszins vergelijkbaar met de neiging in de Nederlandse
rechtspraak en doctrine om de v.o.f. onder omstandigheden te beschouwen
als een rechtspersoon). Het karakter van 'delectus personarum' 93  is om
die reden bij de partnership veel sterker dan bij de joint venture, hetgeen
betekent, dat uit- en toetreding van bestaande respectievelijk nieuwe
partners gemakkelijker is bij een joint venture dan bij een partnership.
In dit verband moge nog opgemerkt worden dat tussen de partners in een
joint venture wel (zoals ook bij de partnership) een 'fiduciary relation-
ship' 94 bestaat.95

40. Samenvattend kan ten aanzien van de vergelijking van partnership en joint
venture gesteld worden, dat onderscheidingen weliswaar theoretisch mogelijk
zijn, doch dat de regels inzake 'partnership' in het algemeen analoog (kunnen)
worden toegepast.96 De rechtsverhoudingen 'are so similar and closely akin to
those of partners that it is commonly held that their rights, duties and liabilities
are to be tested by rules which are substantially the same as those which govern
partnerships, if not actually the saii,e'.97
41. Als eerder gesteld  zat dit onderzoek zijn gericht  op de interne structuur  en
de externe verhoudingen van de joint venture, die is geincorporeerd in een
gezamenlijke Nederlandse NV of BV. Zoals zal blijken treden reeds specifieke
problemen op ten aan 7ien van de vraag op welke wijze de 'close relationship'
(gebaseerd op hun samenwerkingsovereenkomst) tussen de partners zich kan
doorzetten in de wel als 'institutioneel' aangeduide structuur van de NV en BV.
Een soortgelijk probleemgebied valt te onderkennen in het recht van een aan-
tal deelstaten in de Verenigde Staton.98 Vooral met name in die staten waar

streng wordt vastgehouden aan de beginselen van het 'corporation'-recht
komt de 'joint venture', als contractuele regeling tot samenwerking tussen
de partners onderling in gevaar, indien een joint venture wordt geIncorporeerd.
Kernvraag is derhalve in hoeverre de partners als zij eenmaal shareholders
in een joint corporation zijn nog hun onderlinge - contractuele - afspraken over
en weer kunnen afdwingen.

92.  Williston,  a.w.,  blz.  615 e.v.; 46 AmJur 2d  biz.  26;  Henn,  biz. 78. Anders dan de partnership
werkt de joint venture normaliter niet onder een gemeenschappeluke naam.
93. Te vergelijken met het bij ons wel gebruikelijke 'intuiti personae', bijv. 1.6wensteyn, Praeadvies
Ned. Ver. voor Rechtsvergelijking 1970, biz. 11 e.v., 71, 72; vgl. Lattin, a.w., biz. 12.
94. In het Amerikaanse (evenmin als in het Engelse) recht bestaat geen algemeen goede trouw
beginsel, zoals  in het Nederlandse contractenrecht  ex   1374,   1375   BW  en  voor de vennoten  in  een

vennootschap. Zie Uniken Venema, a.w., biz. 157, 212, 228/229.
95. Meinhard v. Salmon, 249 N.Y. 458,164 N.E. 545,62 A.L.R. 1,4-5 (1928) onder meer geciteerd
boWilliston, a.w., blz. 625; 46 AmJur 2d biz. 69.
96. 46 AmJur 2d, biz. 70-76.
97.   Williston,  a.w.,  blz.  624,  vgl. 46 AmJur  2d,  blz.  24;  vgl. ook Lattin,  a.w.,  biz.  10, die verzucht:
'It would be better for courts to discontinue the use of the term (joint venture) except in those rare
instances where partnership law is not applicable to the factual pattern. And, even then, since much
confusion has already been caused by the use of the term, to abandon its use in any case.'
98. Vgl. Henn, a.w., blz. 79.
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1.2.4.   De  corporation  naar  Amerikaans  recht:  enkele  opmerkingen  zooraj

42. Vooraleer op de bedoelde problematiek nader in te gaan zij nogmaals
gewezen op het feit, dat de verschillen in de rechtsstelsels van de deelstaten binnen
de USA met name ook tot uitdrukking komen op het gebied van het vennoot-
schapsrecht. Uniform Laws op dit gebied zijn niet erg succesvol geweest.99
Belangrijke verschillen zijn blijven bestaan. Het vennootschapsrecht van de staat
Delaware is daarbij het meest flexibel en wordt om die reden ook het meest
toegepast, hetgeen mogeluk is daar het Amerikaanse recht het 'incorporation-
beginsel' huldigt, volgens hetwelk een vennootschap rechtsgeldig kan worden
opgericht in een andere staat dan die waar de werkelijke zetel van de vennoot-
schap is gevestigd.100 De gesignaleerde verschillen lijken er debet aan dat de
hierna te behandelen rechtsvragen zo wisselend worden beantwoord.
43. Ondanks de bedoelde verschillen bestaat er wel een grote mate van over-
eenstemming met betrekking tot de algemene structuur van de 'corporation'.
Tot goed begrip daaromtrent - voorzover hier relevant - nog  een  enkele  op-
merking. De corporation (vergelijkbaar met onze NV/BV) bezit rechtspersoon-
lijkheid en komt tot stand door middel van een positief gestelde verklaring (het
zogenaamde 'certificate of incorporation'), dat aan alle formaliteiten is voldaan
en dat de betrokken juridische eenheid een 'corporation' is.101 Vereist is een
charter of incorporation, vermeldende onder meer naam, doel, kapitaal en
soorten van aandelen. Daarin vindt men de essentiltle kenmerken van de rechts-
persoon, terwijl de wijze waarop de rechtspersoon zal functioneren wordt
geregeld in de 'bylaws'.102
De corporation wordt bestuurd door een Board of Directors, welke in beginsel
een collectief handelend orgaan is dat zijn beslissing in vergadering neemt bij
wege van zogenaamde 'resolutions'. De individuele director bezit als zodanig
geen vertegenwoordigingsbevoegdheid, doch vaak plegen wel bepaalde be-
voegdheden te worden gedelegeerd aan zogenaamde committees uit de Board,
alsook aan een president, vice-presidents, secretary en treasurer.103
44. Nog een laatste algemene opmerking vooraf. Waar het Nederlandse ven-
nootschapsrecht zich vooral heeft ontwikkeld vanuit het overeenkomstenrecht
(in het bijzonder het maatschapsrecht)101, heeft het Amerikaanse vennootschaps-
recht zich geleidelijk aan ontwikkeld uit en vanaf de oorspronkelijke situatie,
dat het recht om zaken te drijven afhankelijk was van een Royal Grant.105
Tot op de dag van vandaag is het een positief gestelde 'grant of incorporation'
99. Uniken Venema,  a.w.,  biz.  225, die meldt dat de Uniform Business Corporations  Act van  1928
slechts in enkele staten is aanvaard,  maar  dat de Model Business Corporation  Act  van  1946  meer
succes heeft gehad;  vgl. ook Sauveplanne,  a.w.,  biz.  153.
100. Welk stelsel ook in Nederland geldt. Vgl. Uniken Venema,  a.w.,  blz.  225; vgl. Baker  &  Cary,
Cases and Materials on Corporations, biz. 1-11.
101. Uniken Venema, a.w., blz. 224; Lattin, a.w., biz. 170; Henn. a.w., blz. 194
102. De hier bedoelde gegevens worden naar Nederlands recht tezamen opgenomen in de statuten.
Vermeld zij dat het 'charter of incorporation' en de 'bylaws' naar Engels recht worden aangeduid als
'memorandum of association' en 'articles of association'. Vgl. Uniken Venema, a.w., biz. 225.
103. Vgl. verder Uniken Venema, a.w., blz. 226 e.v
104. Vgl. verder hieronder onder meer 2.4.
105. Vgl. Berle in: Baker & Cary, a.w., blz. 1 e.v.
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en niet een - zoals bij ons - negatief gestelde verklaring van 'geen bezwaar', die
aan het ontstaan van de corporation ten grondslag ligt. Daardoor wordt ook het
begrip openbare orde in vennootschappelijk verband nog steeds een zwaardere
betekenis toegekend.106

1.2.5.    Het   effect  van  een  'incorporation'   van  een  joint  venture

45. Amerikaanse ondernemingen hebben veelvuldig gebruik gemaakt van de
joint venture in de boven beschreven betekenis van een contractus sui generis
voor 'ad hoc undertakings', die boven hun eigen capaciteit lagen. Wanneer het
echter ging om langdurige of zeer omvangrijke projecten hebben ondernemingen
de voordelen gezocht van de incorporation, zoals bijvoorbeeld beperking van
de aansprakelijkheid, onbeperkte levensduur en vooral ook van een 'familiar
framework for financing and control'. Aldus werd nagestreefd de voordelen
van de joint venture en de corporation te combineren.107 Joint venture corpora-
tions  (ook wel genoemd: 'equity joint ventures', 'incorporated joint ventures')
zijn daartoe op grote schaal gebruikt. Reeds in de tweede helft van de 19e eeuw
hebben spoorwegondememingen op dem wijze gemeenschappelijke eindstations,
bruggen en wagons gebouwd en geexploiteerd. In onze eeuw is de joint venture
corporation onder meer vaak gebruikt bij de opsporing, winning en raffinage
van ruwe olie, terwijl het 'the major vehicle for American investment abroad'
werd.108
46. De juridische geldigheid van de joint venture corporation is echter onder-
werp geweest - en is dat tot op de dag van vandaag'- van fundamentele menings-
verschillen in jurisprudentie en doctrine. De vraag is daarbij concreet of de
joint-venture-overeenkomst tussen twee partners zich ermee verdraagt, dat de
business van de joint venture wordt ingebracht in een corporation. Blijft de
overeenkomst tussen de partners/aandeelhouders ook nog van kracht, indien
wordt overgegaan tot incorporation van de joint venture of gelden alsdan ex-
clusief de regels betreffende de inrichting en instandhouding van de corporation?
Mogelijk is vooreerst dat twee of meer corporations samen de aandelen houden
in een gemeenschappelijke dochter-corporation. Mogelijk is ook, dat twee of
meer corporations deelnemen in een unincorporated joint venture.109 Maar over
de vraag naar de geldigheid van de combinatie wordt - als gezegd - verschillend
geoordeeld. Verschillende beslissingen 'have held that a joint venture and a
corporation are mutually exclusive business forms and that by incorporating the
venturers give up all rights against each other except those attributable to

106. Vgl. omtrent een en ander Baker & Cary, a.w.,  blz.  1-8; in het bijzonder de citaten uit Ligett Co.
v. Lce, Supreme Court of the United States (1933), t.a.p., blz. 6; Lattin, a.w., blz. 170-179.
107.  HLR 1964, blz. 395; Hodge O'Neal, a.w., blz. 8 e.v.; Williston, a.w., blz. 618; 46 AmJur 2d
blz.  53;  Henn,  a.w.,  blz.  506.
108.   Zie  noot  107; bij buitenlandse investeringen echter  is  vaak geen sprake  van een zuivere joint
venture  in  de  zin  van een samenwerking tussen ondernemingen (zie hiervoor  1.1.2.)
109.  HLR 1964, blz. 397; Williston, a.w., biz.  318; 46 AmJur 2d, biz. 26.

23



ALGEMENE TERREINVERKENNINGEN

their new shareholder status' (curs. van mij, R.).110 De belangrukste uitspraak
in deze richting is Jackson v. Hooperill :
A en B die een partnership hadden droegen alle bezittingen en de handelszaak
over aan een tweetal corporations. Er werden enkele 'dummy directors' benoemd,
aan wie tevens enkele aandelen werden overgedragen, waarop zij echter krachtens
overeenkomst met A en B uitsluitend mochten stemmen volgens instructies van
dezen. Voor het overige hadden deze 'dummy directors' geen enkele bevoegdheid
met betrekking tot het bestuur van de corporations. Toen er meningsverschillen
ontstonden deed A een poging met behulp van de stemmen van de 'dummy
directors' om B zijn (mede-)controlerende macht (krachtens de oorspronkelijke
partnership agreement) te ontnemen. B vroeg en kreeg in eerste aanleg een
'injunction gericht tegen A om deze laatste te verhinderen enige actie te' 112

nemen, die erop gericht zou zijn om B zijn 'control' in de corporations te ont-
nemen. In beroep echter werd deze injunction terzijde geschoven. De Court of
Errors and Appeals (New Jersey) volgde daarbij de volgende redenering. 'The
law never contemplated that persons engaged in business as partners may
incorporate with the intent to obtain the advantages and immunities of a
corporate form, and then, Proteus-like, become at will a copartnership or a
corporation, as the exigencies or purposes of their joint enterprise may from
time to time require:... they cannot be partners inter sese and a corporation to
the rest of the world' (curs. van mij, R.). Beslist werd, dat de corporation geldig
was opgericht, doch dat de afspraak alS bedoeld niet afdwingbaar is op de
gemelde gronden.
47. Jackson v. Hooper wordt in sommige commentaren beschouwd als een
'leading case' 113, door anderen betiteld als een van de 'cases representing the
minority and generally older view that a joint venture agreement does not
survive incorporation'.114 Elders115 wordt de 'rule' van Jackson v. Hooper
beperkt tot natuurlijke personen en wordt voor corporate partners de meer
liberale  'rule' van de Wabash-case toepasselijk geacht 16.
Drie spoorwegondernemingen hadden een gemeenschappelijke corporation

110. HLR 1964, blz. 397.
111. Jackson v. Hooper, 76 N.J. Eq. 592, 75 AtI. 568 (Ct. Err. & App. 1910), besproken in Baker &
Cary, a.w., biz. 285; HLR 1964 biz. 397, Williston, a.w., blz. 618/619, Hodge O'Neal, a.w., blz. 8 e.v.,
een enigszins gelijkende uitspraak treft  men  aan  in  HR 8 februari 1918  NJ  1918,  blz.  329 e.v.
112. Rechterlijk gebod. waarvan de niet-naleving als een contempt of courti strafbaar is. VglUniken Venema, a.w., blz.  109 e.v., in ons nieuwe enqueterecht komt een vergelukbare rechtsfiguur
voor in art. 54a WvK (art. 356 Boek 2 BW).
113.  HLR 1964, biz. 397 e.v., 414 e.v. : 'A corporation cannot be treated like a joint venture because
the statutory grant of limited liability is conditioned on full compliance with the norms stipulatedby the legislature'.
114. Aldus Hodge O'Neal, a.w., blz. 12 noot 34; vgl. echter zijn iets afgezwakte standpunt in zijn
supplement van 1970, biz. 10 e.v.
115.  Baker  &  Cary,  a.w. biz. 284/285; 46 AmJur  2d  biz.  53; vgl. Williston  a.w.,  biz.  618,  619;Baker & Cary merkten t.a.p. overigens op dat de rule in Jackson v. Hooper wel duidelijk wordt
gevolgd  in de staat  New  York.  In  gelijke zin Hodge O'Neal, Supplement  1970,  biz.  11.
116.  Baker & Cary, a.w., blz. 284; 46 AmJur 2d blz. 53; vgl. echter HLR 1964, biz. 398 : Wabash R.Co. v. American Refrigerator Transit Co., 7 F. 2d 335 (C.C.A. 8th, 1925) cert. den., 270 US 643,
46 S.Ct. 208, 70 L.Ed. 776 (1926);  Henn, a.w., blz.  506 e.v.; Lattin, a.w., biz. 10/11 ; Hodge O'Neal,a.w., biz. 12 (vgl. echter zijn Supplement 1970 blz. 11).
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opgericht tot exploitatie van koelwagons en waren daarbij overeengekomen,
dat de winst, die deze corporation zou behalen niet verdeeld zou worden naar
rato van hun aandelenbezit, doch dat deze zou worden vastgesteld aan de hand
van het vervoer, dat zou plaatsvinden met deze wagons over ieders onderscheiden
spoorwegen. Deze overeenkomst  werd - in tegenstelling  tot de beslissing  in
Jackson v. Hooper en ondanks het bestaan van de corporation - \vel geldig en
afdwingbaar geacht:   'I f corporations carry  on  part of their business through
subsidiary companies, it makes little difference what such companies may be
called;  there  is  no  particular  divinity  surrounding  the  term 'corporation'. The
courts will look through the form to get the real interest of the association of
individuals  or  corporations forming  the organization, and,  if rights  of third parties
have not intervened, will give effect to the real purpose of the organization in order
to promote square dealing and ejfectuate justice'  (Curs. van mij, R.)117
48. Is de vraag naar het effect van incorporation van belang voor de vraag of
afspraken die tussen de partners zijn gemaakt in het joint venture agreement
en welke afwijken van normale 'corporate rules' afdwingbaar zijn, evenzeer is
dit van belang voor de vraag of na incorporation tussen de partners nog een
fiduciary relationship blijft bestaan, d.w.z. (grosso modo) of hun rechtsverhou-
ding nog blijft beheerst door de goede trouw. Ten aanzien van een joint venture
tussen twee corporations, waarbij de joint venture niet wordt geincorporeerd,
staat buiten discussie118, dat de partners tot elkaar staan in een zodanige fiduciary
relationshiI)119, maar ten aanzien van de incorporated joint venture is dat wel
bestreden op grond dat de regels van het corporation-recht exclusief aangeven op
welke wijze de aandeelhouders zich jegens de vennootschap en elkaar hebben te
gedragen. Ook hier speelt de. halve de verschillende benadering als gedemon-
streerd in Jackson v. Hooper en de Wabashcase een rol.120 Met name is dit
van belang bij de vraag of en in hoeverre de partners elkaar informatie
moeten verschaffen over activiteiten waarvan niet duidelijk is of zij buiten de
joint venture zijn gebleven. Als regel wordt wel aangenomen, dat indien corpora-
tions als partners in een corporate joint venture optreden 'a partner's outside
interests will not be as readily subordinated to those of the partnership...
since each parent realizes that the venture constitutes only a small element of
the other's business activities'.121
Ook is deze fiduciary duty van belang in de verhouding van de partners tot de
joint venture corporation zelf, in welke verhouding 'in an extreme case in which
a shareholder uses his voting control to appropriate corporate assets, business,
or discoveries for his own benefit, a court could redress this breach of duty by
applying the doctrine of corporate opportunity. Thus a fiduciary duty might be
imposed upon either parent of a joint venture by virtue of its veto over corporate

117. In gelijke zin Seabord Airline   R.Co. v. Atlantic   Coastline R.Co. besproken   in   HLR   1955,
blz. 541 : 'in these circumstances the corporate entity should be disregarded since it does not correctly
reflect the relations between the parties'.
118. Zie HLR 1964, blz. 415.
119. Vgl. Meinhard v. Salmon, zie noot 75.
120. HLR 1964, blz. 414.
121. HLR 1964, t.a.p.
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decision making'.122 Problemen in deze zin kunnen voor een belangrijk deel
worden voorkomen door een adequate doelomschrijving d.w.z. een nauw-
keurige afgrenzing van activiteiten van de joint venture en die van de partners.
De fiduciary relationship speelt ook een rol in de verhouding tussen de partners
en 'hun' directors in de joint venture corporation. De partners verwachten van
deze door ieder van hen benoemde directors, dat dezen met hun respectieve
belangen in de joint venture op loyale wijze rekening zullen houden. Dit komt
dan in strijd met hun functie als corporate directors waar 'the venture's directors
are theoretically obliged to act at all times in the best interests of that corpora-
tion'. Doch: 'rigid insistence  on this conceptual formulation would frustrate  a
useful form of business endeavour. Courts must recognize that the sole objective
behind the formation of the joint venture corporation is the furtherance of the
mutual interest of the two parents and that director's votes necessarily reflect
the interests of the parents rather than the exercise of independant business
judgement'.123 Dit is een uiterst belangrijk element in de hele opzet van de joint
venture. Hier immers wordt in wezen uitgesproken, dat de joint venture als
corporation min of meer ondergeschikt is gemaakt aan de door de partners
nagestreefde belangen in de gezamenlijke onderneming. Dit element zal een
belangrijk aspect blijken te zijn in het verdere verloop van deze studie vooral
met het oog op de interne structuur en de externe rechtsgevolgen daarvan in
joint-venture-verhoudingen.

1.2.6.  De joint venture als 'close corporation'
49. De onder het voorgaande nummer gesignaleerde problematiek wordt goed-
deels opgelost met de ontwikkeling van de 'close corporation', welke grosso modo
wel is te vergelijken met onze BV, doch - althans tot nog toe - veel rneer dan

deze  (in  de  wetgeving  van  1971)  rekening  houdt  met  het 'persoon/#ke karakter'
van die samenwerking in de vennootschap.
Die ontwikkeling vindt plaats langs verschillende wegen. Door de schrijvers
wordt  er de laatste  tijd veel aandacht aan besteed124;  in de rechtspraak begint
- ondanks vele afwijkende beslissingen - een erkenning door te breken ten aan-
zien van 'the distinctive characteristics of closely held corporations and Courts
have shown a somewhat greater readiness than formerly to treat close corpora-
tions differently from publicly held corporations' 125;  in de wetgeving tenslotte
is in enkele deelstaten een aparte regeling opgenomen voor de close corpo-
ration.126
50. De behoefte aan het concept van de close corporation is ontstaan uit 'the

122. HLR 1964, biz. 416.
123.  HLR 1964, blz. 417, 418,  vgl. het Forumbankarrest, waaromtrent hieronder 2.3.2.2.
124.  Baker  &  Cary, a.w., Section  6, blz. 249-330;  Henn, a.w., Chapter  10,  biz. 506-573, Hodge
O'Neal, a.w. (2-delig);  vgl. voor West-Europa: L6wensteyn, Praeadvies  Ned.   Ver. voor Rechts-
vergelijking  1970.
125. Hodge O'Neal, a.w., blz.  31 ; vgl. HLR 1964, blz. 423-425.
126. O.m. in Florida, New York en North Carolina. Zie HLR 1964, biz. 423, Hodge O'Neal,
biz. 28.
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needs of small business owned and operated by a family or a few individuals.
Such corporations were deemed to have unique problems because they have a
small number of stockholders. shares that are not easily transferable, and
integration of ownership and management (curs. van mij, R.).127 Hoewel over de
definitie wel verschil van mening bestaat kan de volgende omschrijving worden
gehanteerd. De close corporation is een corporation waarvan de aandelen
(althans de aandelen met stemrecht) worden gehouden door een enkele of een
kleine nauwgebonden groep van aandeelhouders. Over het algemeen - maar niet
steeds - betreft het slechts kleine bedrijven.  Er zijn  over het algemeen  geen
aandelen onder het publiek. De aandeelhouders zijn actief in de leiding. Nieuwe
aandeelhouders worden slechts toegelaten met inachtneming van het principe
'of delectus personae'.128 Anders dan bij de 'gewone' corporation streven de
aandeelhouders naar simpele en informele procedures (als bijvoorbeeld met
betrekking tot de besluitvorming, die bij een corporation normaliter nogal
formeel plaats vindt).129
Doel van de incorporation is meestal het verkrijgen van beperkte aansprakelijk-
heid en belastingvoordelen, 'at the same time presqrving many of the internal
attributes of an individual proprietorship or a partnership' 130, daaronder in dit
verband begrepen de joint venture.131
Door de ontwikkeling en erkenning van de close corporation, worden de be-
sproken problemen, althans voorzover niet weggenomen door de 'Wabash-
doctrine', goeddeels opgelost. Ten overvloede zij er echter nogmaals op gewezen
dat in rechtspraak en wetgeving van de verschillende deelstaten vooralsnog
aanzienlijke verschillen blijven bestaan.
51. Ten aanzien  van  de ontv, ikkeling  van de close corporation  wijs  ik  erop.
dat zulks ook voor de verdere beschouwingen een interessant aspect zal blijken
te zijn. Ook in het Nederlandse recht blijkt somtijds de neiging aanwezig te zijn
om het institutionele concept van de NV en BV sterk te benadrukken. Daarbij
lijkt veelal uit het oog te worden verloren, dat dit in de rechtswerkelijkheid niet

past op de meer 'close relationships' zoals bestaande in kleine familievennoot-
schappen, dochtermaatschappijen in concernverband en met name ook in joint
ventures.132

1.3. De joint venture (Gemeinschaftsunternehmen) in het recht van de Westduitse
bondsrepubliek

1.3.1. Inleiding

52. In de schets welke hiervoor werd gegeven van de ontwikkeling en het

127.  HLR  1964, biz. 424. vgl. Hodge O'Neal, a.w., biz. 2 e.v.,  Henn, a.w., biz. 506. vgl. verder voor
West-Europa: L8wensteyn, t.a.p.,  biz. 9-19.  71 :72.
128. Zie boven noot 93.
129. Vgl. Uniken Venema, a.w., biz, 225.
130. Henn. a.w. biz. 506: Hodge O'Neal. a.w.. h17.13 e.v
131. Hodge O'Neal. a.w.. biz.  1 0 1 I he joilic penture corpot·:111 oil Ib re:,11> jubt a l>pe 0 1 close C ) 1· po -
ration').
132. Zie daaromtrent in het bijzonder 2.4 en de Epiloog.
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karakter der joint venture als contractus sui generis in het 'Amerikaanse' recht
en de problemen, welke bleken op te treden bij incorporation, hebben wij - naar ik
meen - interessante aanknopingspunten gevonden  voor wat betreft  de  (in-
terne) structuur van de verhouding tussen de partners onderling, zowel als in
relatie tot hun gezamenlijke corporation. In de lijn van de Wabash-jurisprudentie,
alsook door de ontwikkeling in sommige staten van een wettelijke regeling van de
close corporation, blijken oplossingen te zijn gevonden, welke de close relation-
ship (uit hoofde van hun samenwerkingverhouding) tussen de partners in tact
laat. Een van de gevolgen daarvan is ook, dat het recht van gezamenlijke
'control' van de partners over hun corporate joint venture is erkend. Op de
externe gevolgen daarvan in het 'Amerikaanse' recht ben ik niet ingegaan, met
name niet waar het betreft de positie van crediteuren van de joint venture ten
opzichte van de 'controlling partners'. De vraag of onder omstandigheden een
doorbraak van aansprakelijkheid (wel aangeduid als: 'lifting the corporate veil')
mogelijk is zal in hoofdstuk 6 nader aan de orde worden gesteld in het kader
van mijn opmerkingen omtrent de bescherming van de crediteuren in concern-
verhoudingen in het algemeen en in joint-venture-verhoudingen in het bijzonder.
53.  De aangeduide vragen zijn van concernrechtelijke aard. Zij betreffen immers
enerzijds de mogelijkheid/bevoegdheid om in concernverband een algemene
concernleiding uit te oefenen over de dochtervennootschap, anderzijds de
gevolgen, welke met het oog op de bescherming van extern betrokken belangen,
aan de uitoefening van een dergelijke leiding behoren te worden verbonden.
(Aan de algemene rechtsproblematiek in concernverhoudingen wordt op ver-
schillende plaatsen aandacht gegeven. Hierna volgt een enkele opmerking
onntrent het Duitse concernrecht; in hoofdstuk 2 wordt aan de algemene concern-
problematiek in het Nederlandse recht vooral aandacht besteed onder 2.3.2 en
2.3.3; het concernrecht in verband  met de medezeggenschap wordt vooral
behandeld onder 5.2.1-5.2.3,   in  het 5e hoofdstuk wordt daarbij op diverse
plaatsen ook ingegaan op het concernrecht in het ontwerp SE-statuut; dit laatste
komt ook aan de orde in 6.1.5: speciale aandacht vraag ik ook voor het roor-
ontwerp   Richtlijn   Concernrecht,   dat   i.h.a.   wordt   behandeld   in  6.1.6   en   6.1.7.)
Die problematiek doet zich ook voor in joint-venture-verhoudingen. Het
interessante echter in joint-venture-verhoudingen is, dat de problematiek van
het concernrecht zich op een zeer specifieke manier en in meerderlei zin voordoet.
Immers heb ik er hierboven reeds op gewezen, dat in deze verhoudingen tege-
lijkertijd sprake is van een partiBle Gleichordnung (nevenschikking) en een
meervoudige Unterordnung (onderschikking). Uit de aard van de verhouding
tussen de partners onderling vloeit voort, dat zij een gedeelte van hun activiteiten
brengen onder gezamenlijke leiding, hetgeen wil zeggen, dat zij op het activiteiten-
terrein, dat in de joint venture is ingebracht, niet langer alleen het beleid bepalen,
doch zulks gezamenlijk doen. Omdat het slechts een deel van de activiteiten
betreft en niet - zoals bij een algehele Gleichordnung (men denke o.m. aan het
Unileverconcern) - het geheel van activiteiten, wordt gesproken  over  een
partide Gleichordnung.
Tegelijkertijd echter doet zich het interessante verschijnsel voor, dat de eenmaal
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voor de joint venture vastgestelde algemene concernleiding (zoals die in de
partiBle Gleichordnung tot stand komt) naar de gemeenschappelijke vennoot-
schap toe als Mn leiding wordt overgebracht en door deze laatste als zodanig
wordt 'ontvangen'. Er is hier dan tegelijkertijd ook sprake van een onder-
schikkingseffect, maar dan van een meervoudig karakter. Immers doet zich hier
niet het 'normale' geval voor van 66n moeder aan welke ten dochter onder-
geschikt is, maar het bijzondere geval, dat een dochter aan meerdere 'moeders'
ondergeschikt is gemaakt.
Het is van het grootste belang deze eigenaardigheid van joint-venture-ver-
houdingen in het oog te houden, daar zal blijken, dat dit tot nog toe weinig is
onderkend en bestaande normen van concernrecht daarop nog weinig zijn
toegesneden.
54.  Het is nuttig te onderzoeken op welke wijze aan de problematiek als bedoeld
aandacht is gegeven in het Duitse concernrecht. In het Duitse Aktiengesetz van
1965 - en Duitsland is daarmede tot op heden nog het enige land ter wereld -
is gepoogd een enigszins afgeronde regeling te geven voor concernverhoudingen.
Deze wettelijke regeling moet worden gezien als een poging om aan de problemen,
die waren ontstaan ten gevolge van een sterke concentratie en waarop het
'klassieke' vennootschapsrecht niet langer adequaat bleek te zijn toegesneden,
het hoofd te bieden.133 Was het 'klassieke vennootschapsrecht' vooral geschreven
voor de grote, zelfstandige vennootschap, waar een verregaande parallelliteit
van belangen van aandeelhouders, bestuur en crediteuren (vooral met het oog
op de instandhouding van het vermogen der vennootschap) kon worden ge-
constateerd, zo werd onderkend, dat problemen konden rijzen in de concern-
verhouding, waar een vennootschap als dochter ondergeschikt werd gemaakt aan
de belangen van het concern als totaliteit. Met name voor wat betreft de positie
van outside-aandeelhouders en crediteuren in de dochtervennootschap. Deze
hebben er belang bij (maar zonder adequate rechtsregels geen zekerheid), dat
hun positie op adequate wijze wordt ontzien door de moeder, die immers in
beginsel de belangen van het concern in totaliteit nastreeft en deze zal afwegen
tegen die van de dochter.131 •Geht man von dem Konzerntatbestand aus so ist die
wesentliche Frage, wie rechtlich dem Umstand Rechnung zu tragen sei, dass
ein rechtlich selbstiindiges Unternehmen mit eigen verantwortlicher Leitung den
Interessen des wirtschaftlich als einheitliches Unternehmen anzusehenden
Konzerns unterworfen wird. Das einzelne Konzernunternehmen verfolgt nicht
mehr nur eigene Interessen sondern Konzerninteressen; es unterliegt der Fre,nd-
bestimmung (curs. van mij, R.) durch die Konzernleitung'.135

133. Vgl. Emmerich/Sonnenschein, Konzernrecht, Munchen   1973,   blz.   2  e.v.;   Wurdinger,   a.w.,
blz. 241-245; Rasch, Deutsches Konzernrecht,  5e  druk,  biz.  1-21.
134. Emmench/Sonnenschein, a.w., biz. 6-10. vgl. voor een kort overzicht in de Nederlandse
litteratuur Slagter, Compendium  2e  druk,  blz.  360 e.v.; Uniken Venema, Een verdere terreinver-
kenning met betrekking tot concernverhoudingen,  NV 48,  blz.  94 e.v.. Uniken Venema, Concern-
recht, Beekhuisbundel, biz. 265 e.v.
135. Goerdeler, Ueberlegungen zum Europiiischen Konzernrecht, ZGR 1973. blz. 395.
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1.3.2.   Enkele   inleidende   opmerkingen   omtrent   de   systematiek    van   liet    Duitse
concernrecht

55. Bij de analyse van regels van concernrechtelijke aard kan in het algemeen
worden onderscheiden  naar:
(i)  De rechtsvormen waaraan deze regels aanknopen c.q. waarop deze van

toepassing zijn.
(ii). De configuraties waarop deze regels van toepassing zijn, d.w.z. de samen-

hangen, welke tussen vennootschappen kunnen bestaan.
(iii) De groepen van belanghebbenden, wier belangen worden beschermd.
Beziet men aan de hand van deze criteria het systeem van het Duitse concern-
recht, dan blijkt  dit - anders  dan  wel eens wordt gesuggereerd - zeker  niet
volledig te zijn uitgewerkt.
56. Naar de rechtsvorm bezien is het concernrecht volgens het Aktiengesetz
slechts van toepassing op de afhankelijke AG of Kommanditgeselischaft auf
Aktien. Met name geldt het niet - voorzover het de afhanketijke vennootschap-
pen betreft - voor de GmbH. Wel echter kan de GmbH optreden als dominerende
onderneming ('herrschendes Unternehmen').
Voor  wat een afhankelijke concern-GmbH betreft kan worden opgemerkt:
(i)  Uit de aard van de GmbH en in het bijzonder de bevoegdhedenverdeling

tussen de organen vloeit reeds voort, dat een onderneming, welke de
meerderheid heeft in de Gesellschafterversammlung ( = de AV in een
GmbH) het bestuur kan instrueren, daar de Gesellschafterversammlung
ex  Par.  37  van het GmbH-Gesetz een zodanige bevoegdheid toekomt;  het
sterk dogmatische denken van het Duitse AG-concernrecht geldt niet voor
het  GmbH-concern; het statuut  van  de  GmbH  is bij uitstek van 'besloten'
aard; de bescherming van 'outside'-aandeelhouders concentreert zich vooral
op de wijze van besluitvorming door de Gesellschafterversammlung en op
de regels inzake het bijeenhouden van het vermogen, welke laatste tevens
bescherming bieden aan de crediteuren der GmbH.

(ii)  De regels inzake een afhankelijke concern-GmbH zullen verandering onder-
gaan, indien het Regierungsentwurf zur GmbH-Reform, dat in 1972 bij de
Bundestag werd ingediend136  tot  wet zou worden; daarin is opgenomen
een stelsel van concernrechtelijke regels, dat grotendeels gelijkluidend is aan
het huidige AG-concernrecht (waartegen echter verzet is gerezen, daar
invoering van deze regels het eigen karakter van de GmbH in vele opzichten
zou miskennen).137

Wat verder de dominerende onderneming betreft kan nog worden opgemerkt,
dat ook in dat begrip zelf reeds een beperking zit, daar van het AG-concernrecht
uitgesloten is de dominantie door een niet-onderneming.138
136. Drucksache Bundestag VI 1972/3088, waaromtrent o.m.  Ihde, Der faktische GmbH-Konzern,
Heidelberg   1974:   Emmerich  Sonnenschein.    a.w.,    biz.    164 (met uitgebreide litteratuuropgave):
Wiirdinger, e.a. in: Probleme der GmbH-Reform,  K8ln  1970.
137. Vgl. o.m Wiirdinger in Probleme der GmbH-Reform.
138. Zie daaromtrent Emmerich/Sonnenschein,  a.w.,  blz.  20 e.v., Uniken Venema,  NV 48,  biz.  94
e.v.;  vgl.  art.  1  lid  1 Voorontwerp Richtlijn Concernrecht  (Deel  II), waar gesproken wordt  over
'jede Person', inclusief derhalve de natuurlijke persoon.
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57. Kijken wij vervolgens eerst naar het laatste van de in no. 55 genoemde
criteria, te weten de groepen van belanghebbenden, wier belangen worden be-
schermd krachtens het AG-concernrecht, dan valt op, dat het Duitse concern-
recht, zich vooral bezig houdt met de bescherming van outside-aandeelhouders
(aussenstehenden Aktioniiren). Het belang, dat dezen hebben bij de gang van
zaken in 'hun' vennootschap, wordt vooral beschermd doordat zij toestemming
moeten geven tot het aangaan van 'Unternehmensvertriige', waarbij de ven-
nootschap zich onder de concernleiding stelt van of winstdelingsafspraken maakt
met andere ondernemingen. Bij die gelegenheid moet aan outside-aandeel-
houders een aandelenruil of uitkoop in contanten respectievelijk een dividend-
garantie aangeboden worden. (Vgl. de paragrafen 292 e.v. AktG.) Voorts moet
door de moeder een aantal verscherpte normen in acht worden genomen ter zake
van de bijeenhouding van het vermogen der dochtervennootschap.
Voor crediteuren gelden betrekkelijk weinig afzonderlijke regels. Kennelijk is de
gedachtengang gevolgd, dat door verscherping van de regels inzake de ver-
mogensbescherming tegelijkertijd ook de belangen van crediteuren op adequate
wijze zijn beschermd.139
Opvallend echter is, dat het Duitse concernrecht geen adequate regelingen geeft
voor de medezeggenschap van werknemers in concernverband. Anders dan zulks
met name is geschied in het kader van de Nederlandse structuurregeling voor
grote vennootschappen, is aan de regelingen inzake de medezeggenschap van
werknemers in het Duitse recht geen uitdrukkelijke aandacht gegeven aan de
samenhang met de interne structuur van het concern. Veeleer is het Duitse
'Mitbestimmungsrecht' ontstaan als een bijzonder onderdeel van het arbeids-
recht. Zie hieromtrent verder 5.2.2 en 5.2.3.
58. Kijkt men tenslotte naar de conjiguraties, waarop het Duitse AG-concern-
recht van toepassing is, dan blijkt ook in dit opzicht de regeling niet alles
omvattend.
De regeling is opgezet vanuit het begrip 'verbundene Unternehmen' (Par. 15
AktG). Als zodanig worden aangeduid: a) ondernemingen, waarvan de meerder-
heid   van het kapitaal in handen   is   van een andere onderneming; b) onder-
nemingen, waarop door een andere onderneming een dominerende invloed kan
worden uitgeoefend; c) concernondernemingen, die onder de 'einheitliche
Leitung'  van een andere onderneming staan; d) ondernemingen, welke  door
wederzijdse kapitaaldeelneming met elkaar zijn verbonden; e) ondernemingen,
die met elkaar zon verbonden door een 'Unternehmensvertrag' (dominerings-,
pacht-, winstpoolings- of winstafdrachtsovereenkomst).
Bij nadere analyse kunnen de aldus aangeduide vormen van 'verbondenheid' als
volgt worden onderscheiden:
(i) onders(hikkingsverhoudingen waarbinnen op grond van kapitaaldeelneming,

Unternehmensvertrag of anderszins een dominerende invloed kan worden
uitgeoefend  op de 'afhankelijke' vennootschap;

Oil  wederzijdse deelneming en

139. Zie verder : 6.1.3.
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(iii) nevenschikkingsverhoudingen; als bijzondere vorm van concernonder-
nemingen C - ondernemingen, die onder uniforme leiding staan van een
andere onderneming) noemt Par. 18.2 AktG ondernemingen die onder uni-
forme leiding staan 'ohne dass das eine Unternehmen von dem anderen ab-
hangig ist'; de regeling van de hierbedoelde Gleichordnung ziet op concerns
rnet een totale nevenschikking  van  activiteiten  (bijvoorbeeld:  Unilever).140

Ten aanzien van de wederzijdse deelneming kan worden opgemerkt dat deze
binnen het concernrecht in feite een wat oneigenlijke configuratie is. Dat deze
vorm niettemin in het Duitse concernrecht is geregeld is - naar ik aanneem -
terug te voeren op problemen welke zich in dit opzicht in het verleden hebben
voorgedaan.
Voor wat het Gleichordnungskonzern betreft kan worden opgemerkt dat deze
configuratie terecht wordt genoemd, doch dat de uitwerking, welke daaraan
de Duitse concernrecht is gegeven uiterst summier is gebleven.
Joint-venture-verhoudingen zijn als zodanig in het geheel niet geregeld. Voor
wat betreft het partiiile nevenschikkings-effect kunnen aan de uiterst summiere
regeling van het Gleichordnungskonzern vrijwel geen aanknopingspunten worden
ontleend. Nu het merendeel van de concernrechtelijke normen aanknoopt aan
het begrip afhankelijkheid (Abhangigkeit) blijkt de problematiek rond de
joint venture in het Duitse recht vooral te worden beheerst door de vraag of
een AG van meerdere ondernemingen tegelijkertijd (afhankelijk) kan zijn.

58a. Na deze meer algemene opmerkingen thans enkele begripsmatige aan-
duidingen, welke voor een goed begrip van het hierna volgende van belang zijn.
Centraal begrip in het Duitse concernrecht is de 'Abhangigkeit' als bedoeld in
Par. 17 AktG.141 Afhankelijk is een onderneming indien een andere onderneming
op haar een dominerende invloed kan uitoefenen. Beschikt een andere onder-

neming over de meerderheid van het kapitaal, dan wordt de onderneming
vermoed van deze afhankelijk te zijn. Zie verder no. 59.
Een tweede centraal begrip is dat van het 'Konzern' en 'Konzernunternehmen'
in technische zin, d.w.z. in de zin, waarin deze worden gebruikt in Par. 18 AktG.142
Staat een afhankelijke onderneming onder de 'einheitliche Leitung' van de
dominerende onderneming, zo vormen zij een concern en worden de onder-

140. Vgl. Hoffman, TVVS 1968, biz. 279 e.v.
141. De volledige tekst van deze Par. luidt: '(1) Abhiingige Unternehmen sind rechtlich selbstiindige
Unternehmen, auf die ein anderes Unternehmen (herrschendes Unternehmen) unmittelbar oder
mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausiiben kann. (2) Von einem in Mehrheitsbesitz stehenden
Unternehmen wird vermutet, dass es von dem an ihr mit Mehrheit beteiligten Unternehmen ab-
hiingig ist.'
142. De volledige tekst  van  deze Par. luidt:  '(1)  Sind ein herrschendes  und  ein oder mehrere  ab-
hiingige Unternehmen unter der einheitlichen Leitung des herrschenden Unternehmens zusammen-
gefasst. so bilden sie einen Konzern; die einzelnen Unternehmen sind Konzernunternehmen.
Unternehmen. zwischen denen ein Beherrschungsvertrag besteht  oder von denen das eine  in  das
andere eingegliedert ist, sind als unter einheitlicher Leitung zusammengefasst anzusehen. Von einem
abhiingigen Unternehmen wird vermutet, dass es mit dem herrschenden Unternehmen einen Konzern
bildet. (2) Sind rechtlich selbstiindige Unternehmen, ohne dass das eine Unternehmen von dem
anderen abhiingig ist, unter einheitlicher Leitung zusammengefasst, so bilden sie auch einen Konzern;
die einzelnen Unternehmen sind Konzernunternehmen.'
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nemingen als concernondernemingen beschouwd. Ondernemingen, die 'onder-
geschikt' zijn krachtens een Beherrschungsvertrag (zie hieronder no. 63) of
door middel van Eingliederung (zie no. 62) zijn zonder meer te beschouwen als
ondernemingen, welke onder uniforme kiding staan; 'afhankelijke' onder-
nemingen (in de zin van Par. 17 AktG) worden slechts vermoed met de domi-
nerende onderneming een concern te vormen.143
Aan het zijn van Konzernunternehmen, d.w.z. het staan onder uniforme leiding
van de dominerende onderneming worden in het AktG niet veel verdere ge-
volgen verbonden. Van belang is vooral de regeling inzake de jaarverslaggeving
door het concern (Par. 329 e.v. AktG) waarbij voorzien is, dat ten aanzien van
concernondernemingen bepaalde mededelingen moeten worden gedaan. Wel
echter moet er op worden gewezen, dat in een ander opzicht nog behoort te
worden onderscheiden tussen verhoudingen waarbinnen de dominerende onder-
neming wel en waarbinnen deze niet de bevoegdheid heeft om bindende in-
structies te geven aan de afhankelijke onderneming. Die bevoegdheid is aan-
wezig in:
(i)  het Vertragskonzern berustend op een Beherrschungsvertrag (Par. 291 e.v.

AktG);
(ii) het geval van een Eingliederung (Par. 319 e.v. AktG).
Die bevoegdheid bestaat niet zonder meer in het derde te onderscheiden geval
van:

(iii) het faktische Konzern, waarbinnen wel een afhankelijkheidsverhouding
(en dus ook concernvermoeden) bestaat, doch geen sprake is van een
Beherrschungsvertrag of Eingliederung. Zie verder no. 64.

Hieronder zal verder in detail worden ingegaan op enkele van de genoemde
begrippen.

59. Het begrip 'Abhlingigkeit' in Par. 17 Aktiengesetz. Bezien wij nader het
begrip 'Abhiingigkeit' (Par. 17 AktG), dan valt daaromtrent meer in het bijzonder
nog het volgende op te merken:
(i)   Het 'beherrschende' subject moet een onderneming zijn. Van 'Abhiingigkeit'

in de zin van het AktG is dan ook geen sprake wanneer een privt-aandeel-
houder in de positie is dat hij de vennootschap zijn wil kan opleggen.144
Voorts wordt geeist, dat deze onderneming 'rechtlich selbstiindig' is. Hier
wordt niet aangeknoopt aan een bepaalde rechtsvorm, maar wordt slechts
tot uitdrukking gebracht dat er sprake moet zijn van 'rechtliche Eigen-

143. Dit vermoeden  kan bij overeenkomst uitgesloten worden. Zie: M8hring, Vertraglicher  Aus-
schluss von At,hiingigkeit und Konzernvermutung, in: Festschrift-Westermann,  blz.  427  e.v.
144. Hoewel bij de voorbereiding van het AktG 1965 erop aangedrongen is ook de privt-aandeel-
houder mede te begrijpen is dit door de wetgever niet gedaan. Bij deze zou zich veel minder dan bij
een onderneming het gevaar voordoen dat de beheersingsmogelijkheid zou worden aangewend voor
de eigen 'unternehmerische Interessen'. Zie Emmerich/Sonnenschein, a.w., biz. 20; vgl. Wordinger,
a.w.,   blz.  256;  vgl. ook Koppensteiner, Unternehmergemeinschaften im Konzerngesellschaftsrecht,
ZHR  131,  biz. 305/6; Godin-Wilhelmi,  biz. 73; ingelijke zin:  Art. 6 Ontwerp statuut SE en art.  1  deel  I
Voorontwerp Richtlijn Concernrecht; zie echter art. 1 deel 11 waar gesproken wordt van'jeder Person'.
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standigkeit des Unternehmens, mag dieses ein Einzelunternehmen, eine
Personengesellschaft oder eine juridische Person sein'.145

(ii) Par. 17 stelt slechts de mogel#kheid van 'Beherrschung' voorop. Niet be-
slissend is of van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt. De enkele
afhankelijkheidsverhouding onderscheidt zich juist op dit punt van het
concernbegrip  in  Par.  18,  waar de daadwerkelijke uitoefening van de leiding
nu juist een essentieel element vormt. Voor 'afhankelijkheid' is slechts van
belang, dat de heersende onderneming over middelen beschikt om leiding
over de afhankelijke onderneming te kunnen uitoefenen.146 Zoals we nog
zullen zien is ten aanzien van de joint venture een moeilijkheid gelegen in de

vraag of een onderneming van meerdere ondernemingen 'afhankelijk'

kan zijn.
(iii) De beheersingsmogelijkheid kan middellijk en onmiddellijk zijn. Bestaat

deze op grond van aandelenbezit, dan moet ook het aandelenbezit van
dochterondernemingen zelf worden toegerekend aan de heersende onder-
neming. Is er sprake van een (middelijke of onmiddellijke) meerderheid
in het kapitaal, dan wordt een afhankelijkheidsverhouding vermoed aan-
wezig te zijn. De heersende onderneming kan tegenbewijs leveren.147

(iv) De rechtsggplgen van het bestaan van een afhankelijkheidsverhouding zijn
zeer belangrijk. 'Die Abhangigkeit ist der Zentralbegriff des neuen Konzern-
rechts. Denn das Gesetz hat die bei weitem bedeutsamsten Rechtsfolgen
zu Recht nicht von dem Vorliegen eines Konzerns abhangig gemacht,
sondern schon mit dem Tatbestand der blossen Abhlingigkeit verknupft'.148
Zulks geldt in het bijzonder voor de voorschriften ex Par. 311 e.v. AktG
met betrekking tot het zgn. 'faktischer Konzern'. Ook valt te wijzen op
het verbod van intekening op een aandelenemissie of verwerving van
aandelen  in de 'herrschende' ondememing,49; voorts  op het verbod  om
stemrecht uit te oefenen in de AV van de 'moeder' door de afhankelijke
onderneming op aandelen  die deze bezit150; een afhankelijke onderneming
wordt vermoed onder uniforme leiding te staan van de dominerende onder-
neminglal, zodat - indien het vermoeden niet wordt weerlegd - ook  de
verdere voorschriften omtrent concernondernemingen toepasselijk   zijn;
tenslotte wordt opgemerkt, dat belangrijke publiciteitsvoorschriften gelden
bij het bestaan  van een afhankelijkheidsverhouding.   Zo   moet - tenzij
zwaarwichtige belangen zich daar tegen verzetten - door het bestuur van

145.   Wurdinger,  a.w.,  blz. 257; Emmerich/Sonnenschein,  blz.  20 e.v.
146.  Wurdinger, a.w.,  blz. 256 e.v.; Emmerich/Sonnenschein, a.w., blz. 28 e.v.
147.   Wiirdinger,  a.w.,  blz. 258; Emmerich/Sonnenschein, t.a.p.; M6hring, t.a.p., welke uiteenzet,
dat de bewijsvermoedens van afhankelijkheid (Par. 17 Abs. 2) en concemverband (Par. 18 Abs. 1 S. 3)
kunnen worden weerlegd door middel van een contract tussen de desbetreffende ondernemingen,
waarbij afstand wordt gedaan van de mogelijkheid tot beinvloeding en/of van de mogelijkheid tot
uitoefening van einheitliche Konzernleitung  door  de  Obergesellschaft;  zie  noot  142.
148.  Emmerich/Sonnenschein,  a.w.,  blz.  34; vgl. Wurdinger,  a.w.,  blz.  258 e.v.
149. Par. 56 Abs. 2 en 71 Abs. 4 AktG.
150. Par. 136 Abs. 2 AktG.
151. Par. 18 Abs. 1 S. 3 AktG; zie echter noot 147.
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de moeder op verlangen van een aandeelhouder mededeling worden ge-
daan van betrekkingen tot de afhankelijke onderneming.152

60. Constitutief element  voor het bestaan  van een 'Konzern'  is - als eerder
opgemerkt - de samenvoeging onder de 'einheitliche Leitung' van de heersende
onderneming  (c.q. - in het geval  van een Gleichordnungskonzern - onder  de
gezamenlijke 'einheitliche Leitung'). Hierin bestaat het onderscheid met de
enkele 'Abhiingigkeit' dat in het Konzern een uniforme leiding daadwerkelijk
ook wordt uitgeoefend.153 Omtrent de wijze waarop deze 'einheitliche Leitung'
wordt c.q. kan worden uitgeoefend, laat de wet zich niet uit. 'Es genugt also fur
die Annahme eines Konzerns grundsatzlich eine lockere Koordinierung der
zusammengefassten Unternehmen in den wichtigsten Fragen der Unternehmens-
politik. Aber auch der weitgehend dezentralisierte Konzern muss wirtschaftliche
Einheit bleiben. Das bedingt zumindest eine einheitliche wirtschaftliche Planung
fur den gesammten Konzern in einzelnen, grundsatzlichen Fragen der Unter-
nehmenspolitik: 154 Als gezegd moet worden onderscheiden met het oog op de
vraag krachtens welke titel de heersende onderneming bevoegd is een 'ein-
heitliche Leitung' in de omschreven zin uit te oefenen.155 Men kan daarbij
achtereenvolgens noemen de Eingliederung, het Vertragskonzern en het 'fak-
tischer Konzern'. Daaraan zullen hieronder enkele korte opmerkingen worden
gewijd.156

1.3.3.   Eingliederung,  Beherrschungsvertrag, faktischer  Konzern

61. Zowel het 'Beherrschungsvertrag' als de 'Eingliederung' leiden er ingevolge
Par. 18.1 AktG (zie boven) toe, dat het bestaan van het constitutieve element
'einheitliche Leitung' aanwezig wordt geacht. Slechts Beherrschungsvertrag en
Eingliederung bewerkstelligen, dat de heersende onderneming een 'legitime
Leitungsmacht' krijgt (die verder gaat dan de in Par. 311 AktG voorziene
mogelijkheid van feitelijke 'Leitungsmacht'.) Daarvoor echter krijgt deze ook
verstrekkende plichten opgelegd. welke strekken tot bescherming van minder-
heidsaandeelhouders en crediteuren.
62.  Omtrent de 'Eingliederung'  wil  ik  kort zijn. Indien ten minste  95 %  van  de
aandelen van een AG (X) in handen is van een andere AG (Y), dan kan de
AV van AG 'X' besluiten tot Eingliederung van AG 'Y', waardoor de AG 'X'
in feite in de positie komt, dat zij een 'afdeling' wordt van AG 'Y'. Anders
dan bij juridische fusie (Verschmelzung) echter blijft de vennootschap AG 'X'

152. Par. 131 Abs. 1 jo. Abs. 3 Nr. 1 AktG (Vgl. overigens ook Par. 151 AktG).
153.   Emmerich/Sonnenschein,  a.w.,  biz. 36; Wiirdinger,  a.w.,  blz.  260.
154.  Emmerich/Sonnenschein, a.w., blz.  37; vgl. Wurdinger, a.w., blz. 260; vgl. Rasch, a.w., biz. 69;
Grosskommentar AktG, blz. 158.
155. Ik moge er overigens nogmaals op wijzen, dat verreweg de meeste 'Einzelnormen' zijn aan-
geknoopt aan het bestaan van een Abhiingigkeitsverhiiltnis. Binnen het concern blijven deze normen
van toepassing evenals ook die welke betrekking hebben op 'Mehrheitsbeteiligungen' in de zin van
Par. 16 AktG en 'verbundene Unternehmen' in de zin van Par. 15 AkiG in het algemeen.
156.   Par.   319  e.v.  AktG; vgl. Wurdinger,   a.w.,   biz.   246,   275  e.v.; Emmerich, Sonnenschein,   a.w.,
blz. 49 e.v. en biz. 138 e.v.
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bestaan. In de Eingliederung moet ook de AV van de heersende vennootschap
AG 'Y' toestemmen.157 De minderheidsaandeelhouders in AG 'X' verliezen
hun rechten als aandeelhouder in deze vennootschap met de inschrijving van de
Eingliederung in het Handelsregister.158 Zii hebben echter de keus tussen ver-
werving van aandelen in AG 'Y', en een uitkoopsom in contanten.159 De
AG 'Y' is aansprakelijk voor oude160, zowel als voor nieuwe schulden161 van
AG 'X'. Belangrijk is dat door de Eingliederung aan AG 'Y' een onbeperkt
instructierecht ten opzichte van de directie van AG 'X' wordt toegekend.

63.   Het  'Beherrschungsvertrag'   volgens   Par.   291   AktG.162  Het  'Beherrschungs-
vertrag' geeft evenals de Eingliederung een legitimatie voor een onderneming tot
het uitoefenen van leiding in de vennootschap (AG), die zich onder leiding
heeft gesteld van die onderneming. Het Beherrschungsvertrag is de belangrijkste
vorm van de in het 3e Boek van het Aktiengesetz geregolde 'Unternehmens-
vertrage'.163 Daarbij stelt een AG of een KGA164 zich ogder leiding van een
andere onderneming (geen voorgeschreven rechtsvorm).165 De op deze wijze
'verbonden' ondernemingen vormen tezamen een (Vertrags-) Konzern in de zin
van Par. 18 AktG (zie no. 58a). Overigens is meestal reeds (voordien) van
Abhiingigkeit en/of feitelijke beheersing  sprake.166   Maar - men   lette  wel -
voorwaarde is dit niet. Ook los van deelneming in het kapitaal kan een Beherr-
schungsvertrag worden gesloten. Het Beherrschungsvertrag is wel de meest
voorkomende titel tot legitimering van de 'einheitliche Leitung' welke ex Par. 18
AktG noodzakelijk complement is van de Abhtingigkeit om een 'Konzern' te
vormen. De grondrdachte van het gehele Duitse concernrecht gaat in de richting,
dat (afgezien van de Eingliederung) 'allein der Beherrschungsvertrag dem
herrschenden Unternehmen das Recht verleiht, die Leitung des abhiingigen
Gesellschaft an sich zu ziehen'.167
Het aangaan van een Beherrschungsvertrag, waardoor de directie van de
afhankelijke vennootschap wordt gebonden om de instructies van de heersende
vennootschap168 op te volgen kan slechts worden aangegaan en veranderd met
een i-meerderheid van de AV van de afhankelijke vennootschap.169 Om te voor-

157.  Par.  319 Abs.  2 AktG; opvallend is dat hier beide ondernemingen de rechtsvorm van een AG
of een KGA moeten hebben.
158. Par. 320 Abs. 4 AktG.
159. Par. 320 Abs. 5 AktG.
160.   Par.  321  AktG (dit recht vervalt  na  een  half jaar na inschrijving  in het Handelsregister).
161  Par. 322 AktG.
162. Vgl. artt. 8 e.v. deel II Voorontwerp Richtlijn Concernrecht.
163. Als zodanig komen voor het genoemde Beherrschungsvertrag, het Gewinnabfuhrungsvertrag,
Betriebspachtvertrag, Betriebsiiberlassungsvertrag zie Par 292 AktG.
164. Kommanditgesellschaft auf Aktien.
165.   Par.  291  AktG; het Beherrschungsvertrag  komt  zeer  vaak  voor in combinatie  met een Gewinn-
abfuhrungsvertrag, dat strekt tot afdracht van de gehele winst van een afhankelijke aan de heersende
onderneming. In de regel wordt het Beherrschungsvertrag afgesloten in gevallen waar reeds sprake
is van Beherrschung op grond van 'Beteiligung' (vgl. hierboven opmerkingen omtrent Par. 17 AktG).
166. Wurdinger, a.w.. biz. 246. Emmerich Sonnenschein. a.w.. blz. 62 e.v.
167. Emmerich/Sonnenschein, a.w., biz. 63.
168. Ingevolge Par. 308 AktG.
169. Par. 293 en 295 AktG.
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komen, dat onder invloed van de concernleiding door de heersende onder-
neming het vermogen van de afhankelijke vennootschap wordt uitgehold ten
nadele van de vennootschap en daarmede van outside-aandeelhouders en
crediteuren, zijn enkele voorschriften gegeven 'durch die eine AushOhlung des
GesellschaftsvermOgens verhindert und die Erhaltung der bilanzmitssigen
Substadz der Gesellschaft sichergestellt werden sollen'.170 Ter bescherming van de
belangen van de (outside) aandeelhouders van de afhankelijke vennootschap
zijn verder ook voorschriften gegeven die op de heersende vennootschap deverplichting leggen tot afgifte  van een dividendgarantie171,  dan  wel tot omruil  in
eigen aandelen of tot betaling van een 'uitkoopsom'.172
Tegenover de 'Leitungsmacht' die de heersende vennootschap in staat stelt het
beleid in de afhankelijke vennootschap doorslaggevend te beinvloeden staat
dus anderzijds een samenstel van voorschriften ter bescherming van de vennoot-
schap zelf, haar aandeelhouders en haar crediteuren.173

64.  Het 'fgklisf:her Konzern' (Par. 311-318 AktG). Een Abhdngigkeitsverhaltnis
in  de  zin  van  Par.  17 AktG geeft op zichzelf gee,1 titel  tot het geven van juridisch
bindende instructies ('Weisungsbefugnis') door de 'moeder' aan de afhankelijke
vennootschap;   wel   kan de moeder   in haas kwaliteit van aandeelhoudster   uit
dien hoofde invloed uitoefenen op de dochter.174 Een concernverhouding tussen
beide ontstaat ex Par. 18 AktG eerst indien in 'de Abhlingigkeitsverhouding
de afhankelijke vennootschap 'einheitlich geleitet' wordt. Een titel  voor  een
bindend instructierecht (op grond waarvan dus een 'einheitliche Leitung' zonder
restrictie mogelijk wordt) is slechts gegeven indien een Beherrschungsvertrag is
afgesloten c.q. er sprake is van een Eingliederung (zie nos. 62 en 63). Al zulks
dan met adequate beschermende voorschriften voor de afhankelijke vennoot-
schap, haar (outside-)aandeelhouders en haar crediteuren.175 Wordt door de
heersende vennootschap echter afgezien van het afsluiten van een Beherrschungs-
vertrag c.q. van Eingliederung, dan zou zij in staat zijn van haar feitelijke invloed
in de afhankelijke vennootschap verder gebruik te maken dan in het algemeen
toelaatbaar zou zijn uit hoofde van haar aandeelhoudersinvloed (zie onder meer
Par. 119 AktG) en dat dan zonder dat zij de verplichtingen zou nakomen, die
door het Duitse recht aan een dergelijke verdergaande beinvloeding worden
verbonden. 'Sie (vennootschap, outside-aandeelhouders en crediteuren) sollen
m.a.W. davor bewahrt werden dass das herrschende Unternehmen des Unter-
nehmers der abhiingige Gesellschaft ohne Abschluss eines Beherrschungs-

170.   Emmerich/Sonnenschein,  a.w.,  blz.  63; het betreft  hier  met  name de verplichting tot vormingvan wettelijke reserves  (Par. 300), beperking  van de mogelijkheid tot winstoverdracht  (Par.  301);verplichting tot aanzuivering van verliezen  (Par.   302),     crediteurenbescherming bij beeindiging  van
het Beherrschungsvertrag (Par. 303).
171.   Par.  304 AktG.
172. Par. 305 AktG.
173. Daar moet aan worden toegevoegd, dat bu Beherrschungsvertrag en Eingliederung ook in het
vlak van de medezeggenschap van werknemers gevolgen worden verbonden. Zie Par. 76, 4 Betriebs-
verfassungsgesetz, waaromtrent nader in 5.2.3.
174.  Anders: art. 1 lid 1  deel II Voorontwerp Richtlijn Concernrecht.
175.   En  ter  zake  van de medezeggenschap van werknemers;  zie  noot  173.
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vertrages fOr seine bezonderen Zwecke nutzt, so dass es zu ihrem Schaden nicht
mehr in der gemeinsan,en Interesse (curs. van mij, R.) betrieben wird: 176 Het
gaat bij de regels betreffende het zgn. faktische Konzern om die 'gemeinsame
Interesse'. In de uitwerking echter richt die bescherming zich vooral op de

177bescherming van het vermogen van de dochter. De vermogenstoestand van de
afhankelijke vennootschap moet bij nadelige beinvloeding door de heersende
vennootschap terug worden gebracht in de positie, die er geweest zou zijn zonder
zodanige beinvioeding (Par.  311  AktG). Hoe wordt. zulks bereikt?
(i)   Door een heersende onderneming kan - bij ontbreken van een Beherr-

schungsvertrag - geen invloed aangewend worden   om de afhankelijke
vennootschap (AG of KGA) aan te zetten tot een voor deze laatste 'nach-
teiliges Rechtsgeschiift' of 'Massnahmen zu ihrem Nachteil zu treffen oder
zu unterlassen, es  sei  denn, dass  die  Nachteile  ausgeglichen werden'.178  Aan-
wending van invloed  is dus - zo zou men kunnen stellen - onrechtmatig,
doch deze onrechtmatigheid wordt opgeheven door de Ausgleich.179 Vindt
de bedoelde Ausgleich niet plaats gedurende het boekjaar, dan moet
uiterlijk per ultimo boekjaar aangegeven worden hoe zulks alsnog zal
geschieden.180 Bedoelde invloed moet overigens wel in het belang van het
concern als geheel worden uitgeoefend.181

(ii) Binnen drie maanden na afsluiting van het boekjaar moet voorts door de
directie van de afhankelijke vennootschap een 'Bericht uber die Beziehungen
der Gesellschaft zu verbunden Unternehmen' 182 opgesteld worden. Daarin
moeten alle transacties met de heersende onderneming (of andere verbonden
ondernemingen) vermeld worden onder nauwkeurige vermelding van
prestaties en tegenprestaties, voor- en nadelen en de redenen tot het aangaan
van deze transacties. Ook of een Ausgleich beloofd is dan wei deze is
gerealiseerd. Alles volgens principes 'einer gewissenhaften und getreuen
Rechenschaft'.183

(iii) Het bedoelde 'Abhiingigkeitsbericht' ex Par. 312 AktG moet vervolgens
volgens strenge principes184 worden 'gepruft' door de deskundige (ac-
countant) die ook met het onderzoek naar de inhoud van de jaarrekening is
belast. Vervolgens moet het bericht ook worden 'gepruft' door de Aufsichts-

176.  Emmerich/Sonnenschein,  a.w.,  blz.  143;  bu deze passus moet echter worden aangetekend,  dat
juist in het geval van een dochter-vennootschap geenszins duidelijk is wat die 'gemeinsame Interesse'
inhoudt; duidelijk is m.i. in ieder geval dat de belangen  van  de  moeder en  daarmede van  het  concern
als geheel van predominante betekenis zijn.
177.   Vgl.  art.  22  Voorontwerp Richtlijn Concernrecht en daarnaast  art.  21 : zie verder hoofdstuk  6.
178. Par.  311, Abs.  1 AktG; geheel anders - en m.i. ook onjuist - is die van art.  1  deel  I Voor-
ontwerp Richtlijn Concernrecht.
179. Vgl. Westbroek, praeadvies Ver. Handelsrecht 1969, biz. 73 die hier een vergelijking maakt met

het Vij fde Voortse Stroom arrest,  HR 19 maart  1943,  NJ  1943,  312; zie verder mijn opvatting omtrent
het   Forumbank-arrest   in   2.3.2.2; zie verder   voor het Duitse recht: Gessler, Leitungsmacht   und
Verantwortlichkeit im faktischen Konzern, Festschrift Barz, biz. 145 e.v. (in het bijzonder blz. 164/5).
180. Par. 311, Abs. 2 AktG.
181.  Aldus ook  Gessler,  t.a.p.
182. In de zin van Par. 15 AktG (zie supra).
183. Par. 312 AktG; vgl. verder Gessler, t.a.p., biz. 156/7.
184.   Ingevolge  Par.  313  AktG;  vgl.  artt.  2  en  3  deel Il Voorontwerp Richtlijn Concernrecht, welke
duidelijk, doch - m.i. - onnodig verder gaan.
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rat, die daarover verslag doet aan de Hauptversammlung (Par. 314 AktG).
Onder bepaalde voorwaarden komt aan individuele aandeelhouders het
recht toe bij de rechter de benoeming van een 'Sonderprilfer' te verzoeken
(Par. 315 AktG).

(iv)  De heersende onderneming in een 'faktisches Konzern' (zomede het bestuur
daarvan) is aansprakelijk voor aan de afhankelijke vennootschap toege-
bracht nadeel  (Par. 317). Zulks geldt  niet,  'wenn  auch ein ordentlicher  und
gewissenhafter Geschaftsleiter einer unabhangige Gesellschaft das Rechts-
geschaft vorgenommen oder die Massnahme getroffen oder unterlassen
hiitte' (Par. 317.2). Tenslotte zijn ook de leden van de directie en de Auf-
sichtsrat van de afhankelijke vennootschap aansprakelijk indien zij hebben
gehandeld in strijd met hun hierboven onder (ii) en (iii) omschreven ver-
plichtingen.

1.3.4.   De joint  ventureIGemeinschaftsunternehmen  (GU)  naar  Duits  concernrecht:
probleemstelling

65. Het Aktiengesetz bevat geen uitdrukkelijke regeling voor de joint venture,
waaronder in dit verband is te verstaan een AG (of GmbH), waarin twee of
meer van elkaar niet afhankelijke ondernemingen deelnemen. Door te spreken
over deelnemende ondernemingen wordt buitengesloten de deelneming van
privdpersonen, 'ohne eigene unternehmerische Ziele'.185
Nu het AktG geen uitdrukkelijke regeling geeft voor joint-venture-verhou-
dingen, rijst de vraag of de concernrechtelijke normen van het AktG niettemin
ook op de joint venture en haar betrekkingen tot de deelnemers van toepassing
zijn. Ook de 'afhankelijke' joint venture kan - zoals een enkelvoudige dochter-
AG - door middel van 'Fremdbestimmung'  door de gezamenlijke  handelende
deelnemers nadeel worden berokkend, bijvoorbeeld in het kader van 'concern-
verrekenprijzen' of door het entameren van minder rendabele c.q. het staken van
winstgevende activiteiten op instigatie van de deelnemers. Vraag is dan of de
regels betreffende het faktische Konzern (Par. 311-318  AktG; zie hierboven),
die beogen te waken tegen een 'Substanzaush8hlung' van de afhankelijke
vennootschap, van toepassing zijn. Voor crediteuren van de afhankelijke ven-
nootschap is dit uiteraard van groot belang.186 Zullen outside-aandeelhouders
vrijwel nooit aanwezig zijn bij een gemeenschappelijke oprichting van een GU,
185. Schlewing, Das deutsch-auslandische paritatische Gemeinschaftsunternehmen im Konzern- und
Kartelrecht, Dissertation Bochum, Kdln 1973, biz. 9/10, naar mijn mening zijn echter ook uit te
sluiten  rechtspersonen 'ohne unternehmerische Ziele  an  die GU'; overigens zij opgemerkt,  dat
Schlewing voor wat de GmbH betreft rekening houdt met het nog op stapel staande GmbH-concern-
recht (zie  noot  115); naar huidig recht echter  moet men tussen  AG en GmbH scherp blijven onder-
scheiden. Tenzij anders vermeld zal daarom steeds worden gesproken over c.q. gedacht aan een
GU  in de  rechtsvorm van  AG,  opgemerkt  zij  dat  met  de  afkorting 'GU  wordt  geduid op de  Gemein-
schaftsunternehmen  (   -   joint  venture)
186. Schlewing, a.w., biz. 6/7. Emmerich/Sonnenschein. a.w., biz. 33, Koppensteiner, Unter-
nehmergemeinschaften   im   Konzerngesellschaftsrecht,   ZHR   131   (1968)   biz.   305 e.v., Stauder,
Les filiales communes en droit allemand, Voordracht gehouden in het kader van een op 20-22
februari gehouden Colloquium te Parijs betreffende 'La Filiale Commune, Moyen de collaboration
entre sociates et groupes de sociatts,' biz. 8.
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zulks kan zich wel voordoen als de deelnemers krachtens tevoren gesloten
overeenkomst tezamen een bestaande vennootschap overnemen. De gestelde
vraag naar de toepasselijkheid van het AG-concernrecht doet zich in dergelijke
omstandigheden ook voor met betrekking tot de positie van deze outside-
aandeelhouders. Ook is het de vraag of de GU een Beherrschungsvertrag kan
sluiten met de partners. Belangrijk ook is de vraag of krachtens Par. 329/330
een concernjaarrekening moet worden opgemaakt. Het belang van de vraag of
de regels van het AG-concernrecht (meervoudig) op de GU van toepassing zijn,
wordt verder nog onderstreept indien men kijkt naar een aantal verdere vragen:
(i)  Mag de GU aandelen verwerven of daarop intekenen in de deelnemers

(hetgeen aan 'abhlingige' vennootschappen niet is toegestaan blijkens
Par.  56,2,  71,  1-5  AktG) of daarop stemmen  (Par.  136,2  AktG)?

(ii) Gelden de incompatibiliteitsvoorschriften, krachtens welke accountants
geen directieleden of commissarissen mogen zijn bij verbonden onder-
nemingen   (Par.   33,5;   143,2;   164,2   AktG)   ook ten aanzien   van   de   GU
c.q. - omgekeerd - dat directieleden  bij  de  GU geen commissaris kunnen
zijn bij de 'moeders' (Par. 100,2 AktG)?

(iii) Mogen door de GU aan directieleden/commissarissen van de 'moeders'
kredieten verleend worden  (Par.  89,2;  115,1  AktG)?

(iv) Hebben aandeelhouders van de deelnemende partners het recht om van
hun eigen directie te verlangen. dat opening van zaken wordt gegeven met
betrekking tot 'die rechtlichen und geschaftlichen Beziehungen des Gesell-
schaft zu einem verbunden Unternehmen' (in dit geval de GU) (Par. 131,1
AktG)?

66.  De toepasselijkheid van deze normen hangt af van de vraag of de GU in het
stelsel van het Aktiengesetz beschouwd moet worden 'abhiingig' te zijn in de zin
van Par. 17 AktG van de in de GU deelnemende ondernemingen, zomede
(vooral met het oog op de concernjaarrekening) of de GU met de deelnemende
ondernemingen een concernverband vormt in de zin van Par. 18 AktG. Vooral
nu in beide bepalingen gesproken wordt over de heersende onderneming in het
enkeivoud. De vraag is verder - als gesteld - of de regels betreffende het faktische
Konzern toepasselijk moeten worden geacht, alsook of een Beherrschungs-
vertrag kan worden gesloten en zo ja, op welke wijze en met welke gevolgen.
Deze vragen hebben vele pennen in beweging gebracht187 en vooralsnog kan
niet gesproken worden over een communis opinio. Eerder is er sprake van een
grote verscheidenheid van inzichten op dit punt, die hieronder kort zullen worden

187. Zie behalve  de in noten   185   en 186 genoemde literatuur: Grosskommentar   AktG   3e  druk
(Wurdinger) blz. 147 (Par. 17, Anm. 5), 150 (Anm. 11) 159 (Par. 18, Anm. 8); Emmerich/Sonnen-
schein,  a.w.,  blz.  31  e.v.,  blz.  70;  WOrdinger,  a,w.,  biz. 257; Baumbach/Hueck,  blz.  42 e.v.; Godin/
Wilhelmi, Aktiengesetz,  3e  druk,  blz. 70 e.v./79 e.v.; Rasch, Deutsches Konzernrecht,  5e  druk,
biz.  58. 37: Lubbert. Abstimmungsvereinbarungen  in den Aktien- und GmbH-Rechten  der  EWG-
Staaten, der Schweiz und Grossbritanniens, Baden-Baden  1971, biz. 82 e.v., biz.  199 e.v.: M. Lutter,
Zur Herrschaft mehrerer Unternehmen Ober  eine  Aktiengesellschaft,  NJW.   1973,  blz. 113, Kleim,
a.w.,  biz.   33;  vgl. ook 'Untersuchungen zur Reform des Konzernrechts', Bericht der Studien-
kommission des deutschen Juristentages, Tiibingen   1967,   biz.   8   ( Nr.   107)   en   biz.   18   (Nr.   134);
Ahrens, Die Problematik des Mehrmutter-Konzerns in Aktien- und mitbestimmungsrechtlicher
Sicht, Die Aktiengesellschaft  1975,  biz.  151   e.v.
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aangeduid. Intussen heeft echter het Bundesgerichtshof zich in zijn Urteil van
4 maart 1974188 over deze kwesties uitgelaten. Dit - hieronder nog te bespreken -
Urteil zal voor de verdere meningsvorming van eminente betekenis zijn.

1.3.5.   Is  de GU 'abhlingig'  van  de  ondernemingen  die  in  de G U  deelnemen?

67. Gezien de centrale betekenis die binnen het Duitse concernrecht toekomt
aan de vraag of tussen ondernemingen een Abhangigkeitsverhaltnis bestaat, is
de in hoofde dezes gestelde vraag van het grootste gewicht.
Onderscheid moet worden gemaakt tussen de volgende gevallen. Mogelijk is
dat een van de deelnemers een meerderheid bezit, welke ingevolge Par. 17,2
AktG leidt tot het vermoeden van Abhiingigkeit van de GU van deze partner
met meerderheidspakket. Hebben de deelnemers daarentegen gelijke deel-
nemingen,  dan  is - althans in theorie - denkbaar,  dat  zij  los van elkaar  hun
rechten uitoefenen (hetgeen echter 'untypisch' is).189 Normaliter bestaat dan ook
een zgn. Konsortialvertragigo of wordt op andere wijze voorzien in een ge-
coBrdineerde opstelling ten opzichte ·van de GU. Bestaat er inderdaad een
Konsortialvertrag, dan houdt zulks ipso iure in, dat tussen de deelnemers een
BGB-Gesellschaft (vgl. onze maatschap) ontstaat ingevolge Par. 705 van het
Duitse Burgerliche Gesetzbuch. Hier komt tot uitdrukking wat ik eerder heb
genoemd en verder steeds zal noemen het particle Gleichordnungseffect nu
immers op deze wijze een deel van de activiteiten der deelnemende partners
onder gezamenlijke 'einheitliche Leitung' wordt geplaatst in de zin van Par. 18.2
AktG. Kernvraag blijft echter - gezien de daaraan te koppelen rechtsgevolgen -
of de GU meervoudig 'afhankelijk' is van de partners. Verschil bestaat daarbij
ook naar gelang aan genoemde BGB-Gesellschaft al of niet de aandelen van de
partners in de GU overgedragen worden.191
Voor de volledigheid wi.is ik nog op de mogelijkheid dat een der partners zich
a.h.w. gedraagt als een commanditair vennoot door nl. bij contract de mogelijk-
heid van beinvloeding c.q. van uitoefening van einheitliche Leitung uit te
sluiten.192 Ook is mogelijk, dat een der partners wordt belast met de Betriebs-
fuhrung, d.w.z. met de dagelijkse leiding van de zaken der vennootschap,
i.c. de GU.193
188. Bundesgerichtshof, Urteil  4.Marz 1974, opgenomen  in 'Die Aktiengesellschaft'  1974,  blz.   220
e.v. ; NJW 1974, blz. 855 e.v. ; Wirtschaft und Wettbewerb  1974,  biz. 427 e.v.;  Voor een commentaar
op deze beslissing zie Stauder,  t.a.p.,  en E. Gessler,  in  ZGR  1974,  biz.  476  e.v.
189.  Schlewing,  a.w.,  blz.   12; vgl. Emmerich/Sonnenschein,  a.w.,  blz.  31 ; Bundesgerichtshof
4.3.1974; Gessler, t.a.p.
190. Zie daaromtrent Brenninkmeijer, diss., blz. 52 e.v.
191. Emmerich/Sonnenschein, a.w., biz. 31, 32; Schlewing, a.w., biz. 11,12; Koppensteiner, t.a.p.,
blz. 291 e.v.
192.   Zie  noot  147;  men  kan  zich wel afvragen  of een dergelijke constellatie  wei  past  bij  de  typolo-
gische structuur van de joint venture. Zulks  zou n.m.m.  ni. ook inhouden, dat de abdicerende partner
ook niet middellijk dergelijke rechten uitoefent. Uitgesloten echter acht ik een dergelijke figuur niet;
vgl. ook art. 29 deel II Voorontwerp Richtlijn Concernrecht.
193. Zie het buitengemeen interessante bock van Veelken, Der Betriebsfiihrungsvertrag im deutschen
und amerikanischen Aktien- und Konzernrecht, biz. 22, 28,42,45, 68, 91-97. De Betriebsfuhrung
(dagelijks management) is daarbij duidelijk te onderscheiden van de einheitliche Leitung (algemene
politiek).
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De gesignaleerde problematiek intussen manifesteert zich het duidelijkst bij de
paritaire (50/50) GU, tot welk geval ik mij hier wil beperken.
Drie stromingen zijn te onderscheiden. Die welke de mogelijkheid van meer-
voudige Abhiingigkeit volstrekt ontkent. Die welke stelt dat de GU afhankelijk
is van de 'tussengeschoven' BGB-Gesellschaftlm en die welke de meervoudige
Abhangigkeit verdedigt.   Het  nog te behandelen Urteil  van 4 maart  1974  van
het Bundesgerichtshof heeft intussen in laatstbedoelde zin beslist. Onderstaande
schets van de verschillende meningen dient daarom slechts tot beter begrip van
de problematiek (waarbij valt op te merken dat sommige redeneringen ook in
de Nederlandse literatuur zullen blijken voor te komen).

67a.   De   ontkenning   van   een    (meervoudige)    afhankelijkheid   van   de   GU.   Een
aantal auteurs wijst de meervoudige afhankelijkheid van de GU af op grond
van de redenering, dat geen van de deelnemers zijn eigen wil kan doorzetten in
de GU. 'Ein Unternehmen ist daher nicht imstande, einen beherrschenden
Einfluss auszuuben, wenn es zur Durchsetzung seines Willens auf eine Mit-
wirkung Dritter angewiesen ist, auf die es nicht mit Bestimmtheit rechnen
kann'.195 Deze stellingname wordt veelvuldig gebaseerd op een Urteil van het
Reichsgericht in de Thega-zaaki95 dat stelde, dat iedere deelnemer in de GU op
de 'Mitwirkung der anderen Gesellschaft mit Bestimmtheit rechnen kannen
(. . .) musste'.
Schlewing betoogt - m.i.  terecht - dat aan die voorwaarde nu juist is voldaan
door de in het algemeen gesloten stemovereenkomst, dan weI uit simpele be-
langengelijkheid waar het betreft het in stand houden van de GU. De samen-
werking tussen de partners is niet toevallig, maar uitvloeisel van de gemeen-
schappelijke doelstelling. 'Folgte man dem Reichsgericht, so unterschiede sich
im  Ergebnis eine zufallige, unkoordinierte  50 % Beteiligung nicht von einer
koordinierten Beteiligung'.197

68. De stelling dat de GU afhankelijk is van de door de partners gevornide BGB-
Geselischaft. Dezc opvatting is vooral verdedigd door Koppensteiner.198 Vast-
houdend aan het in de Par. 17, 18 en 291 AktG gehanteerde enkelvoud betoogt
hij, dat de BGB-Gesellschaft kan worden aangemerkt als een 'Unternehmen'
in de zin van die paragrafen.199 Hij neemt aan, dat de GU in deze zin afhankelijk
is van de BGB-Gesellschaft. Vele van de beschermende voorschriften uit het
3e Boek AktG acht hij dan niet van toepassing (zo o.m. Par. 329 niet, omdat

194. Dit is een methode, die in het belastingrecht geaccepteerd is. Daar wordt reeds een 'Mehr-
mutterorganschaft' erkend. Zie Emmerich/Sonnenschein,    a.w.,   blz. 32: Koppensteiner,   t.a.p.,
biz.  292 e.v., Schlewing a.w.,  t.a.p.
195.   Grosskommentar  AktG,   blz.   147; In gelijke zin: Baumbach/Hueck,   Par.   17   Nr. 4; Godin/
Wilhelmi,  a.w.,  biz.  71 . Kleim,  a.w.,  biz. 33; Wurdinger,  a.w.,  biz.  257 (zij het voorzichtig)  na
OLG  Karlsruhe,  dat ten grondslag  lag  aan het hierna te behandelen Urteil BGH 4.3.1974; Reichs-
gericht 21. April 1941  in de Thega-zaak.
196. Zie daaromtrent o.m. Schlewing, a.w., biz. 21. Rasch, a.w., biz. 62.
197. Schlewing, a.w., blz. 21.
198. In zijn eerdergenoemde artikel in ZHR 131 (1968) biz. 289-329.
199. Zie echter de overtuigende kritiek daarop van Schlewing,  a.w.,  blz.  1 6-19; vgl. Stauder,  t.a.p.
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BGB-Gesellschaft niet verplicht is te publiceren). Aan het slot van zijn artikel
echter klinkt ernstige twijfel door of de door hem aangehangen stelling niet al te
gemakkelijk zou kunnen leiden tot frustratie van de ratio legis. Te wijzen valt
daarbij m.n. op Par. 312 AktG, dat in deze opvatting zonder effect zou blijven.
Immers binnen de relatie tussen GU en BGB-Gesellschaft zullen nauwelijks
transacties plaatsvinden; wel echter  met de BGB-Gesellschafter, maar daarom-
trent zouden dan geen mededelingen behoeven te worden opgenomen in het
Abhiingigkeitsbericht, zodat het de partners in de GU vrij zou staan zich te
onttrekken aan de verplichting tot Nachteilsausgleich (zie no. 64).
Schlewing stelt  dan  ook:  'Unter  keinem  Gesichtspunkt  kann  daher  die  BGB-
Gesellschaft als 'Unternehmen' angesehen werden. Zwischen ihr und dem GU
kOnnen keine Abhangigkeitsbeziehungen i.S.d. Par. 17.1 AktG bestehen'.no

69. De opvatting dat een meervoudige Abhangigkeit van de GU tegenover de
deelnemers   in   de   G U bestaat. Deze opvatting is naar mijn mening op over-
tuigende wijze verdedigd door Schlewing. Na de bezwaren te hebben uiteengezet
die verbonden zijn aan de boven weergegeven opvattingen, betoogt hij dat uit-
gegaan moet worden van de positie van de GU (in het bijzonder met betrekking
tot de regels inzake het 'faktische Konzern':  Par.  311   e.v. AktG). Vanuit  de
GU bezien is niet doorslaggevend wiens wil (van de partners) beslissend is.
doch slechts dat tegenover haar een 'Herrschaftswille ausgeubt wird.20' Deze
wordt door de partners onderling vastgesteld (in de BGB-Gesellschaft, die ipso
iure ontstaat door het aangaan van een stem- of Konsortialovereenkomst) en
verschijnt t.o.v. de GU als een 'einheitliche Beherrschungswille'.292 Hij conclu-
deert: 'Indem jedes der Unternehmen die M8glichkeit  hat, im Rahmen  der
Stimmbindungsvereinbarung seinen Einfluss geltend zu machen, wird eine
doppelte Abhangigkeitsbeziehung hergestellt'.203
De doctrinaire strijd ijkt thans echter - zoals gezegd - goeddeels te zijn beslist
door het Urteil   van het Bundesgerichtshof  van 4 maart   1974.   In de volgende
paragraaf zal daaraan verder aandacht worden besteed.

1.3.6.   Het  Urteil  van  het  Bundesgerichtshof vam  4  maart  1974 
70. Het volgende geval deed zich voor. De vennootschappen X, Y en Z hebben
tezamen de meerderheid in een vennootschap A in het kapitaal waarin zij ieder
afzonderlijk deelnemen respectievelijk  voor  25,  25  en  5%  van de aandelen.
De aandelen in X, Y en Z op hun beurt zijn elk in een 50/50 verhouding verdeeld

200.  Schlewing,  a.w.,  biz.  19;  vgl. de aanzet, die Koppensteiner  ook zelf reeds geeft  t.a.p.  biz.  327
onder a; vgl. verder Emmerich/Sonnenschein  biz.  33  waar - zonder duidelijke keuze - in ieder geval
'die generelle Verneinung der Abhiingigkeit des Gemeinschaftsunternehmens' wordt afgewezen,
daar  dem zou leiden  tot 'ganz untragbaren Ergebnissen'; meer neutraal Rasch.  a.w..  biz.  58.
201.  Schlewing, a.w., biz. 24; in gelijke.zin 1hde. Der faktische GmbH-Konzern, biz. 51-53, Haesen,
Der Abhiingigkeitsbericht im faktischen Konzern, biz. 48 e.v.
202. Ibidem blz. 25.
203.   Ibidem  biz.  26;  idem : Emmerich/Sonnenschein,  a.w.,  biz.  34.
204. Zie noot 188.
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over twee familie-stammen.205 Enkele minderheidsaandeelhouders in de vennoot-
schap A maakten bezwaar, dat in de AV van deze vennootschap (A), gehouden
op 29 juni 1971 het bestuur en Aufsichtsrat was gedechargeerd voor het boekjaar
1970. Dit besluit werd aangevochten met de stelling, dat het nietig zou zijn,
omdat het bestuur in strijd met zijn verplichting ex Par. 312 e.v. AktG had
verzuimd om een Abhangigkeitsbericht op te stellen (zie no. 64). Immers
- zo werd gesteld - de vennootschap A  is een 'abhangiges Unternehmen' van
X, Y en Z en moet dan dus ook openheid van zaken verschaffen aan de AV
(inclusief de minderheidsaandeelhouders) over de betrekkingen en 'Rechts-
geschafte', etc. met deze ondernemingen X, Y en Z, opdat duidelijk kan worden
of A nadeel heeft geleden en zo ja, of dit nadeel is vergoed.
Het Bundesgerichtshof: 'Zu entscheiden ist (-) ob bei einem Sachverhalt, wie
er hier vorliegt, trotz Uusserer Aufspaltung der Mehrheitsbeteiligung auf rechtlich
verschiedene Unternehmen deren Zusammengehen in allen das andere Unter-
nehmen betreffenden Angelegenheiten auch ohne Absprache (curs. van mij R.)

in solchem Masse gewahrleistet ist, dass jene mehreren Unternehmen im Ver-
haltnis zu dem anderen als Einheit und damit als herrschend im Sinne des
Par. 17 Abs. 1 AktG zu betrachten sind. Dieser Auffassung ist das Berufungs-
bericht. Ihr ist im Ergebnis zuzustimmen'.206
Vervolgens wordt gesteld, dat het gebruik van het enkelvoud in Par. 17 niet
verhindert, dat het artikel op meervoudige afhankelijkheidsverhoudingen zou
kunnen slaan. Deze vraag moet beoordeeld worden vanuit het standpunt van de
afhankelijke vennootschap. 'Aus dieser Sicht ist es gleichgultig ob der - nach
aussen einheitliche - fremde Unternehmerwille,  dem eine Gesellschaft unter-
worfen ist, von einem oder mehreren anderen Unternehmen gebildet wird'.
De zin van de afhankelijkheidsvoorschriften ligt vooral in de bescherming van
minderheidsaandeelhouders en crediteuren tegen 'einen fremdbestimmten
Unternehmerwillen'. Door Par. 17 te beperken tot gevallen van enkelvoudige
afhankelijkheid zou de ratio legis in gevaar komen, immers 'durch die formale
Aufspaltung einer Mehrheitsbeteiligung leicht vereitelt werden'. 'Schutzzweck'
van de wet moet hier de voorrang hebben voor de rechtszekerheid. 'Wenn auch
der Gesichtspunkt der Rechtssicherheit schon wegen den weitreichenden Folger-
ungen, die das Gesetz an eine Abhiingigkeit knupft (-) nicht ausser Betracht
bleiben darf, so hat doch der Schutzzweck des Gesetzes den Vorrang'. De
'Mehrmutterschaft' is evenmin af te wijzen, omdat een aantal concernrechtelijke
bepalingen daarop minder zou zijn toegesneden.
71.   Na aldus vastgesteld te hebben,  dat de meervoudige afhankelijkheid  niet  bij
voorbaat valt af te wijzen, eerder zelfs naar de ratio legis moet worden aan-
genomen, wordt door het Bundesgerichtshof met betrekking tot het voor-
liggende geval onderzocht 'ob fur die Ausubung gemeinsamer Herrschaft eine
ausreichend sichere Grundlage besteht'.

205. De client8le van Y en Z is deels dezelfde als die van A, terwijl tussen X en A een samenwerkings-
contract en een specialiseringskartel bestaat.
206. Citaat opgenomen  in Die Aktiengesellschaft  1974,  blz.  221.
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'Eine solche Grundlage kannen nicht nur vertragliche oder organisierte
Bindungen, sondern auch rechtliche und tatsachliche Umstande sonstiger Art
bilden'. (Daarvan was - zo stelde  het  BGH - ook sprake in het onderhavige
geval, dat een groep van vennootschappen met dezelfde aandeelhouders meer
dan de helft van de aandelen in een andere onderneming bezit.) Geen verschil
behoeft te worden gemaakt tussen het geval dat meer dan de helft wordt ge-
houden door een vennootschap en het geval van een GU, waarin meer dan de
helft van het kapitaal door meerdere ondernemingen wordt gehouden. Het
BGH voegt daar echter aan toe, dat het gevaar van benadeling bij de Mehr-
mutterherrschaft geringer is, omdat de verscheidenheid van belangen een
spanningsverhouding zou scheppen, die tot een zekere wederzijdse machts-
beperking zou leiden  'und auf diese Weise  fur das andere Unternehmen immerhin
einen gewissen Schutz gegen die stetige Inanspruchnahme fur ein fremdes
Unternehmensinteresse bedeuten kann'.207
Het verweer tenslotte van de drie vennootschappen, dat bji gebreke van afspraken
daaromtrent de facto geen 'einheitliches Handeln' tegenover A bestond, werd
door het BGH betrekkelijk kort afgedaan. Voor de vraag of er van Abhiingigkeit
sprake is, is niet doorslaggevend, dat de mogelijkheid om een beheersende
invloed uit te oefenen ook daadwerkelijk gebruikt wordt, doch slechts dat de

mogelijkheid gegeven is om de beheersende positie te gebruiken. Is deze laatste
eenmaal gegeven,  dan  kan  deze  op elk moment aangewend worden - aldus
het BGH -.
72. De beslissing van het Bundesgerichtshof is voor de hier aan de orde zijnde
problematiek van zeer groot belang. De grenzen voor een Mehrmutterherrschaft
zijn zeer ruim getrokken. Het aantal deelnemers is onbeperkt. De verhouding
in het aandelenbezit behoeft niet gelijk te zijn. 'Der BGH fordert nur, dass die
gemeinsame Herrschaftsmacht einheitlich ausgeubt wird und dies aus Grund
rechtlicher oder tatslichlicher Umstande gewahrleistet ist. Diese Voraussetzungen
durften Unternehmen, die an einer Mehrmutterherrschaft interessiert sind,
leicht erfullen kannen. Auf der anderen Seite klinnen sich Unternehmen, die
gemeinsam einen beherrschenden Einfluss haben, nicht auf das Fehlen von Ab-
sprachen ilber sein Bestehen und seine einheitliche Ausubung berufen, wenn dies
aus tatstichlic/ten Grunden sicher ist' 208 (curs. van mij, R.) hetgeen bij de GU
in het algemeen het geval is, kan men daaraan toevoegen.

1.3.7. Kan de GU tot twee (meerdere) concerns behoren?

73.  Het  BGH  (dat - zoals  bleek - wel een meervoudige ajhankelijkheid in de
zin van Par.  17 AktG aannam) liet de vraag onbeslist of de GU ook tot meerdere
concerns kan behoren in de zin van Par. 18 AkiG.209 Schlewing stelt, dat onder
'einheitliche Leitung' in Par. 18 AktG moet worden begrepen de vaststelling
207.  Vgl. in gelijke zin Koppensteiner,  t.a.p.,  blz. 289,323; anders Schlewing  a.w.,  blz.  21.
208.  Gessler,  ZGR,  1974,  biz.  482; in gelijke zin Haesen,  t.a.p.
209. Wel werd opgemerkt dat het verweer dat A t.o.v. X, Y en Z geen concern zou kunnen vormen,
geen invloed had op de vraag of A van laatstgenoemden 'abhangig' was; Gessler,  t.a.p.; vgl.  hier-
boven nos. 58a, 60 en 64.
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van een 'einheitliches Wirtschaftsplan'. De economische wenselijk- c.q. nood-
zakelijkheid van een dergelijk plan mag - zoals wij in het eerste deel van dit
hoofdstuk zagen - in het algemeen niet twijfelachtig worden geacht.
De afspraken tussen de partners moeten wel voorzien in een afstemming van
activiteiten van de GU zelf en die van de partners. 'Die von den Muttergesell-
schaften vertretene Unternehmenspolitik steht damit zwangslaufig beim GU an
der Stelle einer eigenen Unternehmenspolitik'.210 Dat in Par. 18 over 'einem
onderneming wordt gesproken acht hij niet van doorslaggevende betekenis,
hetgeen inmiddels  met  het BGH Urteil  van 4 maart 1974 bevestigd  is.
Nu - zo stelt hij - uit de wetshistorie op Par. 329 (Konzernrechnungslegung)
blijkt, dat aan een Doppelkonzernzugeh6rigkeit uitdrukkelijk is gedacht en
ervan moet worden uitgegaan, dat het in het Aktiengesetz gehanteerde concern-
begrip geacht moet worden van eenduidige aard te zijn, moet daaruit de gevolg-
trekking worden gemaakt, dat een 'doppelter (mehrfacher) Konzernzuge-
hil rigkeit' mogelijk is en bij de 50/50 GU in ieder geval moet worden aan-
genomen.211

Nu bovendien door het BGH een meervoudige Abhiingigkeit in de zin van
Par.  17  AktG voor mogelijk wordt gehouden  en  Par.  18,1 AktG bepaalt  dat  van
een afhankelijke onderneming wordt vermoed dat deze met de heersende
ondernemingen (meervoud mag men nu ook lezen) een 'Konzern bildet', lijkt
de opvatting van Sch/ewing ook daardoor te worden gesteund.212 •Bei doppelter
KonzernzugehBrigkeit bleiben auf das GU grundsatzlich samtliche Publiziuits-,
Inkompatibilitats- und Schutzvorschriften anwendbar'.213
74. De vraag of tussen de partners (al of niet middels de BGB-Gesellschaft)
en de GU een Beherrschungsvertrag kan worden afgesloten, kan - met enige
reserve omdat de bepalingen Par. 291-307 AktG daarop niet zijn toegespitst -
bevestigend worden beantwoord. Sonnenschein suggereert, dat een Beherr-
schungsvertrag zou kunnen worden gesloten tussen GU en BGB-Gesellschaft
'und dann von Fall zu Fall zu prufen, mit welchen Modifikationen die einzelnen
Vorschriften uber die Vertragskonzerne auf diesen besonderen Fall anzuwenden

210. Schlewing, a.w., biz. 27, vgl. ook no. 53.
211.  Schlewing, a.w., blz. 28-31,in vergelijkbare zin Emmerich/Sonnenschein,  a.w.,  biz.  187 (t.a.v.
Par. 329 AktG).
212. Zie echter Gessler, die duidelijk stelt, dat het BGH deze vraag uitdrukkelijk onbeslist heeft
gelaten; zie ook de bespreking van de  diss. van Schkwing door Steindorff in  ZHR  1975, biz. 188-190,
die Schlewing verwijt nu juist de vraag van het concernvermoeden in par. 18 lid 1 laatste volzin niet
uitdrukkelijk  in zijn beschouwingen te hebben betrokken. Dat betekent - zegt Steindorff - dat  van
geval tot geval zal moeten worden vastgesteld of daadwerkelijk een einheitliche Leitung wordt
uitgeoefend en daardoor een concernsamenhang bestaat. Zie ik het goed dan zal het bedoelde ver-
moeclen, indien men een meervoudige afhankelijkheid aanneemt reeds daardoor ipso iure werken.
Tegenbewijs staat daartegen uiteraard in elk voorkomend geval open. De kans op succes van het
tegenbewus zou men moeten afmeten mede in het licht van het boven besproken BGH-Urteil van
4 maart 1974, vgl. Stauder, t.a.p. en Lutter, NJW 1973, blz. 113-118, die eveneens tot een meer-
voudige concernband en afhankelijkheid concludeert. (Lutter bespreekt OLG Karlsruhe van 30 maart
1972 dat ten grondslag  lag aan  BGH 4 maart  1974).
213. Hetgeen hij in overeenstemming acht met de ratio legis van de desbetreffende bepalingen.
In gelijke zin Emmerich/Sonnenschein, a.w., blz. 33/34.
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sind'.214 Daarbij moet worden opgemerkt dat de problematiek ter zake van
outside-aandeelhouders i.h.a. slechts in uitzonderlijke gevallen een rol zal
spelen. Wel is o.m. de vraag of de AV's van de partners ingevolge Par. 293,Abs. 2 AktG toestemming moeten geven.215 Stauder suggereert dat de partners
ieder afzonderlijk met de GU een Beherrschungsvertrag zouden kunnen afsluiten
en daarin zouden kunnen aangeven ten aanzien van welke aangelegenheden
afzonderlijk respectievelijk slechts collectief instructies zouden mogen worden
gegeven. Bij gebreke van een afzonderlijk instructierecht zou de GU mogen en
moeten weigeren deze op te volgen.216
74a. De omtrent de joint venture in het Duitse concernrecht gemaakte op-
merkingen zijn verre van volledig. Vooral kwam de vraag aan de orde hoe de
joint venture moet worden ingepast in het systeem van de afhankelijkheid in de
zin van Par. 17 AktG en het concern in de zin van Par. 18 AktG. Slechts terloopszijn concrete toepassingsproblemen van verdere voorschriften aan de orde
gekomen. Wel echter moge zijn duidelijk geworden dat daarin nog vele pro-
blemen schuilgaan, waarvoor het AG-concernrecht geen gerede oplossing biedt.
(Voor wat betreft vraagstukken van crediteuren-bescherming mag ik verwijzen
naar 6.1.4 hieronder.)

Na deze inleidende terreinverkenningen in het Amerikaanse en Duitse recht ga
ik thans over tot de bespreking van de joint venture naar Nederlands recht.
In het hierna volgende hoofdstuk zal eerst getracht worden een juridische
karakterschets van de joint venture te geven.

214. T.a.p. biz. 34; vgl. ook artt. 29-31 deel II Voorontwerp Richtlijn Concernrecht, waarin dezelfde
gedachtengang wordt gevolgd.
215. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord door Stauder, t.a.p. blz. 18 en Lutter, Teilfusionen
im  Gesellschaftsrecht, in: Festschrift-Barz: vergelijk verder hoofdstuk 4.
216. Zie omtrent deze vraag ook Emmerich/Sonnenschein, a.w., biz. 70, die het afsluiten vanparallelle Beherrschungsvertrage afwijst gezien de moeilijkheid van elkaar tegensprekende instructies.denkbaar ware wel om de tussen de partners bestaande BGB-Gesellschaft het Beherrschungsvertrag
te doen afsluiten en deze de Weisungen te doen geven, doch 'wic schon ausgefuhrt, beginnen erst
hier die eigentliche Fragen. Der ganze Fragenkreis ist deshalb noch ungelOst.' Ik acht mij dan ookverschoond van de plicht in dit kader nader te onderzoeken - maar vind weI op de vragen te moeten
wijzen - hoe een splitsing tussen einheitliche Leitung (algemene politiek)  en de Betriebsfuhrung
(dagelijkse leiding) zou uitvallen, indien men verschillende deelgebieden aan de respectieve partnerstoe zou wijzen. Zie Veelken,  a.w.; ook interessant  is de daarmee samenhangende vraag  naar  demogelijkheid van een particle 'vertragliche Ausschluss' van afhankelijkheid en Konzernvermutung
als door M8hring, t.a.p. bedoeld. Ik merk hierbij op, dat al dem gecompliceerde vragen evenzeer
rijzen ten aanzien van de artt. 29-31 c.q. 53 deel II Voorontwerp Richtlijn Concernrecht. De daar
gegeven oplossingen zijn - zoals hieronder nog zal worden toegelicht - niet consistent doordacht.
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De structuur van de joint venture naar Nederlands recht

2.1. Inleiding

2.1.1. Vennootschaps- en ondernemingsrecht als invaishoek van het onderzoek

75. Binnen het Nederlandse taalgebied is over de joint venture nog slechts zeer

weinig geschreven. Dat heeft nadelen, maar biedt ook het voordeel, dat een
belangrijke vrijheid aanwezig is in de benadering van het onderwerp. Een vrijheid
die, globaal gesteld, ruimte laat voor twee benaderingen.
De eerste zou zijn het onderzoek te richten op de joint venture als louter con-
tractuele samenwerking, zoals we die hebben ontmoet in de Verenigde Staten.
Daarvoor spreekt, dat het onderzoek dan zou aansluiten bij de oorspronkelijke
betekenis van de term en de juridische inhoud daarvan in het Amerikaanse
recht.1 Vanuit het economische gegeven van een tijdelijke, doch zeer nauwe
samenwerking tot het bereiken van een bepaald - afgemeten - doel,  ware dan
een betoog op te bouwen hoe een dergelijke samenwerking juridisch zou zijn te
beschouwen. Zeer interessante beschouwingen kunnen daaraan worden gewijd.
Welke normatieve betekenis kan worden gehecht aan een zodanige vorm van
contractuele samenwerking, waarbij een bepaalde graad van verdichting optreedt
in de organisatorische uitrusting2; die tot het bereiken van het gestelde doel

noodzakelijk is. Stel bijvoorbeeld, dat vier grote aannemers besluiten om
gezamenlijk een project (bijvoorbeeld de bouw van een ziekenhuis, haven-
complex of fabrieksgebouwen) aan te nemen, waartoe ieder een deel van zijn

ondernemingsactiviteit en -potentieel gedurende de bouw zal reserveren voor
het werk. Welke aspecten kan een dergelijke overeenkomst (naar Amerikaans
recht zonder twijfel een joint venture) vertonen? Is het een contract sui generis?

Of een maatschap? Of een vennootschap onder firma? Of zo niet, zijn dan de
regels betreffende de maatschap of de v.o.f. analogisch toepasselijk? Is de
gescheiden organisatie te beschouwen als een afgescheiden vermogen of zelfs als
een rechtspersoon? Worden besluiten binnen het contract - ook als het daarover

zwijgt - genomen bij meerderheid of is unanimiteit vereist? Welke regels gelden
ten aanzien van opzegging c.q. tussentijdse beBindiging van het contract. Al bij
al zeer interessante vragen, waarvan een belangrijk aantal ook hieronder aan de
orde zal komen, doch dan vanuit een andere gezichtshoek.3
76. De andere mogelijke invalshoek voor de joint venture, welke ik tot uit-
gangspunt zal nemen, wordt namelijk geboden door het vennootschapsrecht.
Daarvoor is in dit onderzoek gekozen, en wel om verschillende redenen. Aller-
eerst valt op te merken, dat de term joint venture in Nederland toch vooral
wordt gebruikt om een gezamenlijke vennootschap aan te duiden. Met name de
financiele pers in ons land gebruikt de term welhaast nooit in de oorspronkelijke

1.  Vgl.  hierboven  1.2.2.
2. Vgl. Asser-Kamphuisen, blz. 499, 415.
3.  Vgl. NIVAG-Standaardcontract van Samenwerking, 's-Gravenhage 1966.
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(Amerikaanse) betekenis. (veelal wordt dan gesproken over een consortium of
syndicaat). Ook in de rechtslitteratuur echter wordt de term - hoewel over de
materiale inhoud wel verschillend gedacht wordt - voorzover  ik heb kunnen
nagaan niet anders gebruikt dan ter aanduiding  van een gezamenlijke vennoot-
schap.4 Daar komt bij, dat thans ook de wet, althans de Toelichting, zich in deze
zin heeft uitgesproken nu de 'vennootschap waarvan tenminste de helft der aan-
delen wordt gehouden door een aantal vennootschappen (rechtspersonen)volgens een onderlinge regeling tot samenwerking'   (artt.   153   en   155)   in   de
Toelichting op de Structuurwet een 'joint venture' wordt genoemd.5
De eerste benadering zou leiden tot een onderzoek naar maatschaps-, v.o.f.- en
vergelijkbare verhoudingen, waarbij een belangrijk deel zou moeten worden
ingeruimd voor Titel 13 van Boek 7 N.B.W., dat overigens door aan de openbarevennootschap  (v.o.f.; c.v.) uitdrukkelijk  rechtspersoonlijkheid  toe  te  kennen6
een belangrijk stuk van de problematiek ter zijde stelt. Hoe interessant ook,
minstens zo boeiend is de problematiek rond de joint venture in de sfeer van het
vennootschaps- en ondernemingsrecht. De nieuwe vennootschapswetgevingroept namelijk bij toepassing op de joint venture een groot aantal niet on-
belangrijke problemen   op.   De - eveneens actuele - problematiek   van   het
(Europese) kartelrecht blijft in deze studie buiten beschouwing. Evenmin zal
aandacht worden besteed aan de fiscale aspecten.

2.1.2. Het object van onderzoek
77. Het zojuist gestelde beoogt aan te geven dat er aldus een belangrijk verschil
naar invalshoek bestaat. Ook een benadering van de ioint venture echter vanuit
het _vennootschaps- en ondernemingsrecht  kan - zoals  we nog zullen   zien -
nict opzii zetten de problematiek, die het ook aanwezige contractuele_elementin  de joint  „en4're  ormert .,tls object van onderzoek neem -ik - dit gesield
hebbende-de  vennootschap   (rechtspersoon)   in  de  vorm  van  een  NV  of  BV   inhet kapitaal waarvan voor de helft of meer wordt deelgenomen door twee of meer
ondernemingen   krachtens   een   overeenkomst   (regeling)    tot   samenwerking.7   Het
gekozen uitgangspunt brengt met zich mee, dat in beginsel buiten beschouwing
blijft de joint venture, waarbij de gezamenlijke onderneming niet wordt ge-
incorporeerd in een van de beide genoemde rechtsvormen, maar bijvoorbeeld inde vorm van een vennootschap onder firma8 of een maatschap. Over deze laatste
verschijningsvormen zal slechts terloops een enkele opmerking worden gemaakt.
In het gestelde kader zal enerzijds het interne karakter van de joint-venture-
4.   Vgl. o.m. Handboek, biz. 111 ; Maeijer, Vennootschapsrecht in beweging, blz. 193-203; Bloemsma,
TVVS  1970,   blz.   188;   Slagter,   Compendium,  2e  druk,   blz. 332; Uniken Venema, Beekhuisbundel,
blz.  267; Van Schilfgaarde,  2e  druk,  blz.  266;  VVS  Deel  A,  1IB,  blz.  278 e.v.; Schotvanger,  NV  50,biz. 27.
5.   MvT  Structuurwet,  biz.  14 1.k.;  de term 'joint venture'  komt  niet  in  de  wet  zelf,  wei  in  de  Toe-lichting voor. ren en ander betreffende artt. 52c en 52e (oud) WvK.6. Artt. 7.13.1.2 lid 2 NBW.
7. Vgl. noot 3.
8. Welke overigens  naar mijn mening  ook naar staand recht rechtspersoonlijkheid bezit;  waar-omtrent hieronder.
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structuur worden onderzocht zowel voor wat betreft de verhouding van de
partners onderling als die van hen gezamenlijk ten opzichte van hun gezamen-

lijke NV/BV (door welke regels wordt deze verhouding beheerst?). Anderzijds
zal de normstructuur worden onderzocht zoals die zich voordoet in de externe

betrekkingen van de joint venture als gezamenlijke vennootschapiondememing
(met alle daarbij betrokken belangen).
Met betrekking tot de onderlinge verhouding tussen de partners heeft de terrein-
verkenning in het Amerikaanse recht ons reeds enige indruk gegeven van enkele
daar spelende problemen; met betrekking  tot de verhouding tussen de partners

(gezamenlijk) en hun gemeenschappelijke vennootschap lijkt ons uitstapje naar
het Duitse concernrecht erg leerzaam te zijn geweest. Ook naar Nederlands
recht wordt de joint-venture-structuur getekend door vragen van concernrecht.
Vooral in ontwikkeling zijnde vraagstukken als medezeggenschap van werk-
nemers en bescherming van outside-aandeelhouders (voor zover deze zich
voordoen) en crediteuren zullen daarbij uitgebreid aan de orde komen. De
gedachtenvorming met name betreffende deze probleemgebieden te helpen be-

vorderen, is een van de voornaamste oogmerken van deze studie.
78. De algemene gedachtengang, die mij daarbij voor ogen staat is deze, dat het

in beginsel aan economische subjecten vrij staat overeenkomsten te sluiten tot
samenwerking. De aanduiding 'in beginsel' duidt aan, dat het beginsel van
algemene contractsvrijheid in ons hedendaagse recht inderdaad niet meer is dan

een beginsel, daar het handelen van economische subjecten in het algemeen en
dat van ondernemingen  in het bijzonder, sterk is ingebed binnen een sociaal-
economisch ordeningssysteem. In concreto wordt het aangaan van samen-
werkingsovereenkomsten tussen ondernemingen - als alle overeenkomsten -
reeds beperkt door geldende verbintenisrechtelijke normen. Bovendien brengt
het kartelrecht beperkingen met zich mee. Ook het vennootschaps- en onder-

nemingsrecht normeert en limiteert daarnaast deze in beginsel bestaande vrijheid
tot het aangaan van zodanige overeenkomsten. Men denke bijvoorbeeld aan de
verplichtingen om onder allerlei omstandigheden overleg te plegen met vak-

organisaties en OR, welke verplichtingen voortvloeien uit de hoedanigheid van
'onderneming', verder aan de eventuele goedkeuring door de RvC (geldende ten
aanzien van bepaalde door 'grote' NV's of BV's te nemen besluiten). voorts

aan publikatievoorschriften en fiscale regels.
Het handelen van economische subjecten beweegt zich aldus in een spannings-

veld, waarbinnen dwingend met een aantal onderling (zeer) verschillende be-
langen rekening dient te worden gehouden. Ons economisch stelsel, dat aan-
geduid wordt als te zijn een gemengde staatshuishoudkunde, moet dan ook
inderdaad z6 worden verstaan, dat het handelen van de ondernemer in vele
opzichten wordt ingeperkt door - in het algemeen: wettelijke - regels, welke zijn
gesteld in het belang van diegenen, die direct of indirect bij dat handelen zijn
betrokken.9 Is het voorbereiden van een obligatoire overeenkomst tot samen-

9. Vgl. o.m. Mulder/Duk, Schets van het sociaal-economisch recht van Nederland, o.m. blz. 15 e.v.
in welk boek overigens ook duidelijk de verwevenheid van dem normatuur met het Europese recht
wordt onderstreept. Zie ook VerLoren van Themaat, NJB 1975, blz. 169 e.v.
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werking in de vorm van een joint venture in beginsel vrij en slechts geencadreerd
in de normatuur van ons verbintenissenrecht, in een verder stadium zal in het
belang van de werknemers soms het advies van de (C)OR moeten worden
ingewonnen, de vakorganisaties in de gelegenheid moeten worden gesteld hunadvies uit te brengen, de overheid moeten worden ingelicht, de Raden van
Commissarissen (en onder omstandigheden ook de AV's) van de partners worden
gehoord, melding moeten plaatsvinden bij kartel- en fiscale autoriteiten. Bij de
'incorporation' komt daarnaast nog het ambtelijke toezicht op de inrichtingvan de akte van oprichting/statuten. Kortom het beslissingspatroon wordt
ingewikkelder naarmate ook het belangenpatroon complexer wordt. In dit
licht is een duidelijke tendens waarneembaar tot vastlegging bij wet van regels
tot bescherming van de diverse - vaak onderling tegenstrijdige - belangen. welke
bij de vennootschap en haar onderneming zijn betrokken. Daarbij zal men
echter gerede zorg moeten hebben, dat de beslissingsstructuur niet dermate
complex en diffuus wordt, dat een zorgvuldig en slagvaardig beleid, dat moet
strekken tot het welzijn van de onderneming en al diegenen, die daarbij be-
trokken zijn, in de gevarenzone zou terecht komen. Een redelijk 'freies Ermessen'
van het bestuur en een adequaat bestuursinstrumentarium lijken noodzakelijkom dit gevaar te kunnen keren, hetgeen meer in concreto zal kunnen betekenen
dat ook overwogen moet worden een bescherming te construeren door middel
van repressieve middelen, in plaats van (bepaalde) belangengroepen te veel
preventieve middelen te geven in de initiele beslissingsfase. Deze gedachtengang
is   m.i. in evenwichtige mate gevolgd   in de vennootschapswetgeving  van   1971.Ik kom daarop hieronder nog terug.
Ons onderwerp beweegt zich in een belangrijke mate in het spanningsveld tussen
die twee polen: de noodzakelijkheid  van een aangepaste erkenning  van  de
'outside'-belangen die bij de onderneming zijn betrokken enerzijds en de eveneens
noodzakelijke adequate beslissings-structuur anderzijds.10
79. Als object van onderzoek in het navolgende zal gelden de joint venture
omschreven  als: de gezamenlijke onderneming in de rechtsvorm van een NV ofBV in het kapitaal waarvan door twee of meer ten opzichte van elkaar juridischl
economisch zegstandig blijrende ondernemingen voor meer dan de helft wordt
deelgenomen krachtens een onderlinge regeling tot samenwerking; deze over-
eenkomst (regeling) pleegt voor de deelnemers een verplichting tot inbreng
(meestal ran een deel van hun activiteiten) in te houden. Het onderzoek, dat in
hoofdzaak is opgezet vanuit en beperkt tot het vennootschaps- en ondernemings-recht en (voor zover van belang) het overeenkomstenrechtll zal in hoofdzaak
worden gericht op de interne rechtsverhoudingen (de verhouding tussen de
partners onderling; hun partiale Gleichordnungsverhouding; de wijze waarop
10.  Vgl. met betrekking tot dit - in vele hedendaagse beschouwingen nogal eens veronachtzaamde -
aspect: het recente rapport van maart 1975, uitgebracht door de Commission Sudreau onder de titel
'La rtforme de l'entreprise', Parijs  1975,  blz.  74;  vgl. Van Schilfgaarde,  Van de naamloze en besloten
vennootschap,  2e  druk,  biz.  19, 163; Slagter, Compendium  van het ondernemingsrecht,  2e  druk,
blz.  5,  Rapport-Verdam,  blz. 14: L6wensteyn, diss.; Handboek,  blz.  394  e.v.
11.   Uitgesloten van behandeling worden de fiscaairechte#ike aspecten, waaromtrent o.m. Bloemsma.
TVVS 1970, blz. 188 e.v. en karte/rechte/#ke vraagstukken, ter zake waarvan o.m. moge worden
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die gestalte krijgt in hun rechtsverhouding als gezamenlijke aandeelhouders in
de gemeenschappelijke vennootschap; de wijze waarop  zij ten opzichte  van  de

joint-venture-vennootschap een algemene concemleiding uitoefenen; de invloed

daarop van werknemers krachtens het medezeggenschapsrecht) enerzijds en op
de externe rechtsbetrekkingen (i.h.b. de crediteuren van de joint ventures)

anderzijds. Opzet van dit hoofdstuk zal nu zijn het begrip joint venture zoats

hierboven omschreven nader te omlijnen voor wat betreft de interne structuur
daarvan. Vooraleer tot die nadere omlijning te komen is het eerst noodzakelijk
aan te geven hoe in deze studie de verhouding vennootschap (-rechtspersoon) -
onderneming wordt bezien.

2.1.3.   Vennootschaps-  en  ondernemingsbegrip

80.  Gezien het feit dat in de definitie het begrip 'onderneming' wordt gehanteerd,

lijkt in het kader van deze inleiding een enkele opmerking daaromtrent geboden.
Het begrip 'onderneming' kent geen eenduidige definitie. Zowel in de wetgeving,
als in de doctrine worden velerlei omschrijvingen gegeven. De moeilijkheid ligt
vooral hierin, dat het patroon van bij de wet beschermde belangen dat zich
aftekent bij het bedrijven van economische activiteiten in een min of meer
duurzaam organisatorisch verband, complexer is geworden. De oorzaak daarvan

is mede gelegen in het feit dat de economische bedrijvigheid van ondernemingen
waaraan ontegenzeggelijk het grootste deel van onze economische welvaart is

te danken, zich onder invloed van de versterkte internationalisatie van de handel

in belangrijke mate heeft geconcentreerd. De toenemende omvang heeft in

belangrijke mate een toenemende macht, maar daarmede ook verantwoordelijk-
heid veroorzaakt. (Wij mogen daarbij overigens de vele kleine bedrijven niet uit
het oog verliezen, voor welke veel van wat in het algemeen ten aanzien van de

'grote' onderneming wordt opgemerkt, niet - geheel - van toepassing is.)
81.   Kenmerkend  voor ons systeem van ondernemingsgewijze produktie  is  nog

immer dat daarbij in beginsel door particulier initiatief kiding, kapitaal en
arbeid bijeen worden gebracht, teneinde de voortbrenging van bepaalde goederen
en diensten en aangepast aan en gericht op de door de consument in vrijheid
vast te stellen behoeften van deze onder concurrerende voorwaarden te realiseren.

Ook de overheid speelt daarbij een belangrijke rol door middel van deelnemingen,
kredietgaranties, vestigingsfaciliteiten of anderszins. Zij die aan dit produktie-

verwezen naar: Aarts, Antitrust policy versus economic power, diss. Tilburg 1975; Boyle,   The
joint subsidiary: an economic appraisal,  VI The Antitrust Bulletin, 303; Dixon, Joint ventures:

what is their impact on competition? The Antitrust Bulletin   1962,   blz.   398 e.v.; Emmerich,  Wett-
bewerbsrecht: Eine Einfiihrung; Kleim, Gemeinschaftsunternehmen und Funktionsgemeinschaften
im   Verhaltnis zum Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen; Matthies, Gemeinschaftsunter-

nehmen  in der Montan-Union, in: Festschrift-BBhm,  blz.  319 e.v.; Maurer, Das Gemeinschafts-

unternehmen im amerikanischen Antitrustrecht.  Mok, The jointly-owned subsidiary ('joint venture')
and article 85 of the EEC-treaty. van Ommeslaghe, Die Anwendung der Art. 85 und 86 des Rom-
Vertrages auf Fusionen, Gesellschaftsmsammenschlusse und Gemeinschaftsunternehmen,   in:

Beitrage zum EWG-Kartelrecht, biz. 41 e.v.; Rasch, Kartellvertrag oder Gemeinschaftsunternehmen,
Wirtschaft und Wettbewerb  1961,  biz.  79 e.v.; Schlewing,  a.w.,  blz.  53 e.v.; Trautmann, Gemein-

schaftsunternehmen und Funktionsgemeinschaften im Verhaltnis zu den Wettbewerbsregeln des

Vertrages zur Grundung der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft, diss. Mainz  1970.
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proces deelnemen hebben binnen dit stelsel in beginsel de vrijheid hun onder-
neming naar eigen inzicht te drijven. Deze vrijheid wordt in concreto echter
beperkt door de individuele economische situatie, marktverhoudingen, con-
tractuele verplichtingen en wettelijke voorschriften. Zo stellen reeds de eisen die
door het samenwerken als zodanig worden gesteld hun grenzen aan die indivi-
duele vrijheid.12
82. De naamloze vennootschap heeft in het verleden bij uitstek gediend tot
huisvesting van economische bedrijvigheid. De NV was de associatie van
kapitaalverschaffers, die tevens een belangrijke invloed hadden op de teiding
van het door de NV uitgeoefende bedrijf. Vooral bij de grote aan de beurs
genoteerde vennootschappen zijn de 'naamloze' aandeelhouders (vennoten)
echter in de loop van de tijd meer en meer werkelijk anoniem geworden. Zeggen-
schapsrechten van aandeelhouders worden vaak krachtens oligarchische rege-lingen in feite uitgeoefend door een beperkte groep aandeelhouders.13 Het risico
van de aandeelhouder-kapitaalverschaffer werd gespreid en kreeg veelal het
karakter van een vervangbare belegging; de positie van de leiding werd versterkt;

 

het risico van direct betrokkenen als werknemers en crediteuren werd echter
tegelijkertijd steeds duidelijker onderkend.14 Dit risico ecliter is niet slechts
betrokken op de vennootschap als zodanig, doch ook (tenminste mede) op dedoor de vennootschap gedreven onderneming. Daar de noodzaak van een
adequate bescherming van die belangen - evenals dat meer in het algemeen voor
het Burgerlijk Recht als zodanig geldt15 _ ook hier is erkend, is ons vennoot-
schapsrecht 'geinjecteerd' met een aantal rechtsnormen, die in de rechtspositie
van de vennoten (aandeelhouders) ook anderen betrekt.16 Wij groeien aldus toe
naar een ondernemingsrecht, waarin geintegreerd wordt een regeling van derechtspositie van allen, die direct bij de onderneming betrokken zijn.17 Het lijkt
mij - zeker nu de wetgeving van 1971 (waarin een belangrijke doorbraak naar de
ontwikkeling van een ondernemingsrecht is aangezet) weliswaar een belangrijke
mijlpaal in, doch niet als het eindpunt van deze ontwikkeling kan worden
beschouwd - niet juist om de kring van belanghebbenden te beperken tot die
van  'kapitaal' en 'arbeid'. Daarvan gaat reeds de Structuurwet  zelf - althans
m.i. - niet uit.18
Op langere termijn zou men ook oog moeten hebben voor het complexere

12. Zie: SER-advies inzake de herziening  van ons ondernemingsrecht, 19 september  1969.  blz.   7/8.13. Zie daaromtrent: Cremers, Prioriteitsaandelen, diss. Nijmegen  1971.
14. SER-advies 19 september 1969. biz. 12 e.v.: vgl. MvT Structuurwet. Kamerstukken (TweedeKatiier) Zitting 1969-1970, 1()731, biz. 7 e.v.: De Die, Vennootschapsrecht alb ondernemingsrecht,
SEW  1970, biz. 485 e.v. ; VerLoren van Themaat.  NJB  1975.  biz.  169 e.v.
15. Vgl. daartoe Pitlo, Evolutie in het privaatrecht, blz. 36 e.v.
16.  In  gelijke  zin  De  Die,  t.a.p.  blz.  491;  Slagter,  a.w.,  biz.  4 e.v.; Maeijer,  a.w., biz. 180-183;Van der Grinten Supplement,  blz.  82  e.v., Van Schilfgaarde, a.w., Hoofdstuk  I.17.  Slagter, a.w., biz.  1. Deze voegt eraan toe 'een joint venture van kapitaal en arbeid'. waarmede
hU m.i. de kring van belanghebbenden ten onrechte beperkt.
18. De regel van art. 50 lid 2 WvK (   art. 140 lid 2) moet naar mun mening niet in dezi beperktezin worden uitgelegd. (Ik kom daarop later nog uitgebreid terug.)
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belangenpatroon, dat op de onderneming is betrokken.19 Waarschijnlijk zou dat

betekenen, dat een zeer ruim begrip 'onderneming' zou moeten worden ge-
hanteerd.20 Ik wijs er daarbij met de grootste nadruk op, dat deze ontwikkeling

enerzijds (onder invloed van het harmonisatiestreven van de Europese Commis-
sie) is ingebed in een sterke internationaliseringstendens, anderzijds, dat voort-
durend deugdelijk dient te worden onderscheiden tussen direct en indirect
betrokken belangen. Vooralsnog echter hebben wij niet een homogeen onder-
nemingsrecht in deze ruime zin.
83.   Normen die gesteld worden ten aanzien van het functioneren van de onder-

neming vindt men thans op een verspreid aantal plaatsen. Niet slechts is het zo,
dat normen welke gesteld zijn ten aanzien van het 'ondernemen' als zodanig en
het functioneren van de onderneming op een aantal verspreide plaatsen zijn
geregeld, ook wordt daarbij vaak een verschillende inhoudsbepaling-yan-bet
begd 'onderneming' gegsven. Oorzaak daarvan is veelal dat die inhouds-
bepaling bepalend is  voor  dewerkingsomvang  van  de  norm  en die werkings-

omvang niet voor alle normcomplexen gelijk kan worden getrokken. Zo om-
schrijft de Wet op de ondernemingsraden - met het oog op de toepassing van
de door deze wet gegeven regels - de onderneming als 'het in de maatschappij
als zelfstandige eenheid optredende organisatorische verband. waarin krachtens
arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht' 21.  de Handelsregisterwet schrijft
voor dat nader aangeduide 'ondernemingen' moeten worden ingeschreven in het
Handelsregister zonder dit begrip   zelf te definiEren 22; de Handelsnaamwet

spreekt over 'onderneming' zonder dit begrip nader te definieren, maar evenals

bij de Handelsregisterwet wordt daar wel gesproken over de eigenaar van een
onderneming 23;  de  Wet  op het Levensverzekeringsbedrij f spreekt over 'levens-
verzekeringsbedrdf terwijl als 'verzekeraar' wordt aangeduid 'de onderneming

welke  (-) het levensverzekeringsbedrijf uitoefent 24 ;  de  Wet  op de jaarrekening
van ondernemingen omschrijft de'onderneming' als: 'de naamloze vennootschap,
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de codperatieve
vereniging, de onderlinge waarborgmaatschappij, alsmede de rechtspersoon met
coaperatief karakter in de zin van (-) de Wet toezicht kredietwezen, ook indien
deze geen co8peratieve vereniging   is'  25 ;   art. 349 spreekt   over   ' . .  . de onder-

nemingsraad, die aan een door de vennootschap gedreven onderneming, is ver-
bonden . . .'.
Men kan deze opsomming voortzetten. Tweearlei is echter duidelijk. De gegeven
omschrijving richt zich telkens op de te regelen materie, die onder omstandig-

19. Vgl. Sanders,  Op  weg naar ondernemingsrecht,  in: Met eerbiedigende werking,  blz.  231,  die
met name ook de positie van o.m. crediteuren - hij stelt o.m. de introductie van een concernrecht
voor - in zijn beschouwingen lijkt te betrekken.
20. Zic Sanders, t.a.p. biz. 229.
21.   Art.  1   lid   1   sub  e  WOR;  art. 14 Fusiecode beperkt  dit  door  in het kader  van de uitoefening
van een bedrijf.
22. Art. 1 HRGW.
23. Artt. 1-4 HNW.
24. Artt. 2,3 Wet op het Levensverzekeringsbedrijf.
25.   Art.  1  WJO; vgl. verder: F. Molenaar,  Een  hele  onderneming,  blz.  50,  51.
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heden een andere aanduiding met zich brengt. Ten tweede is duidelijk dat een
eenvormigheid van benadering (nog) niet bestaat. Daar het echter noodzakelijklijkt bij de gesignaleerde onduidelijkheid klaarheid te betrachten, zal ik hier-onder trachten te omschrijven welke begripsmatige inhoud door mij wordt
gegeven aan de vigerende termen als bedoeld.
84. De term 'onder mer' zal door mij worden gebruikt ter aanduiding van de---

natuurlijke of rechtspersoon, die een bepaalde onderneming drijft, d.w.z. instand houdt.
De term 'Qnderneming' zal gebruikt worden ter aanduiding van het organisa-
torische verband waarbinnen de activiteit van het ondernemen (met een zekere
regelmaat en gericht op deelname aan het economische verkeer) wordt uit-geoefend. Aan het organisatorische verband zijn dienstbaar bepaalde goederen.26
Ten aanzien van de door een NV/BV gedreven onderneming kan een zekere
samenval van beide rechtsbegrippen worden geconstateerd. NV-rechtspersoonen onderneming hebben beide het bestuur als gemeenschappelijk orgaan. Voorde vennootschap met een Raad van Commissarissen geldt ten aanzien daarvan
hetzelfde. AV en (C)OR hebben in de Structuurvennootschap ingevolge art. 158ten aanzien van de samenstelling van dit college dezelfde rechten. De AV is
echter meer betrokken op de NV als kapitaalsorganisatie, de (C)OR meer opde onderneming in de aangeduide zin.
Onderneming en vennootschap mogen echter  (nog) niet worden vereenzelvigd.27
Sommigen - zoals Fan Schiggaarde - gaan  uit van de benadering, waarbij  de
NV als rechtspersoon-ondernemer samenvalt met de NV als rechtsbetrekking-onderneming.28 Deze laatste  ziet hij 'institutioneel' (in tegenstelling  tot  in-
strumenteel) d.w.z. dat de onderneming te beschouwen is als een 'maatschappe-lijk instituut dat als zodanig, zulks ten behoeve van een reeks van belangen en
gepersonifieerd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon-ondernemer,deelneemt aan het economische verkeer'.29 Niet het persoonlijke belang van de
eigenaar, maar het belang van een wijde kring van betrokkenen behoort te
dienen als richtsnoer van het handelen.30 Vooralsnog zou ik echter menen, dathet begrip 'onderneming' te onbepaald c.q. (voorlopig) niet bepaalbaar blijft
om het op de voorgestelde wijze te doen samenvallen met het vennootschaps-
begrip. Zulks met name nu niet duidelijk bepaalbaar is waar de grens ligt tussen
'interne' en 'externe' betrokkenheid van bij de onderneming betrokken belangenen daarmede toch voortdurend zal behoren te worden rekening gehouden. Ik
denk daarbij aan de grote verschillen welke feitelijk - en naar mijn mening ookjuridisch - bestaan tussen enerzijds het zeer complexe belangenpatroon  in de
moedermaatschappij van een (internationaal) concern en anderzijds in de kleine

26.   Vgl. Van Schilfgaarde,  a.w.,  blz.   1/2,  art.   1   WJO;  zie  ook Van Schilfgaarde, Praeadvies,  biz.  9noot 21.
27.  Aldus de MvT StructuurweL  blz.  6  rk. MvA Structuurwet,  blz.  2  lk;  Van der Grinten, Supple-ment,  biz.  81 e.v., Maeijer,  a.w., biz. 176-179:  De  Die,  t.a.p.,  blz.  491.28.   A.w.,  hoofdstuk  L  meer  in het bijzonder  biz.  9,  vgl.  J.  L. P. Cahen, Invioed  van de  belangen-verbreding op het handelen van de aandeelhouder, in 'Honderd Jaar Rechtsleven', biz. 72.
29. A.w., biz. 3.

30. A.w., blz. 13.
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dochteronderneming met minder   dan 100 werknemers. Evenzeer   zal    men

kunnen denken aan de zeer vele kleine eenmans-BV's. Met die verschillen zal
- zoals  ook Fan Schilfgaarde zelf31  wei  doet - op  adequate  wijze  rekening
behoren te worden gehouden. De institutionele opvatting - hoezeer juist voor
bepaalde vennootschappen - behoort m.i. niet te leiden tot een gefixeerd denken

waar het gaat over - nog steeds - instrumentele verhoudingen. Die gedachte is
voor wat hieronder zal volgen van wezenlijk belang, daar ik zal betogen, dat
de joint venture in een meervoudige concernrelatie staat tot de partners en de
joint venture daardoor verkeert in een 'instrumentele positie' ten opzichte van
de partners.
85. De vraag naar het doel, dat de instanties van de vennootschap bij het
volvoeren van hun taak tot richtsnoer hebben te nemen, en welke door L&gen-

Stey*12 _ terecht - 'een van de voornaamste vragen, niet alleen van huidig, maar
ook en vooral van toekomstig vennootschapsrecht' wordt genoemd hangt
wezenlijk samen met het zojuist gestelde. Ook dit zal m.i. moeten worden bezien

vanuit de positie (instrumenteel/institutioneel) welke de vennootschap inneemt.
Zoals hieronder nog uitgebreid aan de orde zal komen, is de doelverwerke-

lijking in een dochtervennootschap - en ook in een joint-venture-NV of -BV -
in beginsel 'ondergeschikt' aan het totale concernbelang. Daarmede zal dan ook
steeds rekening moeten worden gehouden.
Intussen is met de wetgeving van 1971 een zeer belangrijke aanzet gegeven tot
de ontwikkeling van een ondernemingsrecht in eigenlijke zin, waarbij ook met
de door mij bedoelde verschillen rekening is gehouden. Vooraleer echter van een

afgerond ondernemingsrecht sprake zal kunnen  zijn,  zal - m.i. - eerst een  be-
langrijke dosis ervaring moeten worden opgedaan met het huidige recht33 en zal

verder - multidisciplinair - onderzoek en overweging noodzakelijk  zijn.  Voor
juristen is er inderdaad voor de verdere vormgeving aan het ondernemingsrecht
en voor de harmonische inpassing van de regels betreffende de ondernemings-

31.   Zie  a.w.,  blz.  10  en 24; opgemerkt zij overigens,  dat de factor algemeen belang, waaraan  door de
Commissie-Verdam een belangrijke plaats was ingeruimd (commissaris algemeen belang en taak-
vervulling commissarissen binnen 'het raam van het algemeen belang') in het genoemde SER-advies
van 19 september  1969  niet is overgenomen, onder  meer op grond  'dat  dan  deze  norm  erg  vaag  is

en dat de rechter moeilijk handelingen van commissarissen aan het algemeen belang zou kunnen
toetsen nu bruikbare objectieve criteria ter beantwoording van de vraag of de vennootschapsorganen

zijn gebleven binnen het raam van het algemeen belang, niet bestaan. Voor de organen zal het veelal
onmogelijk zijn de verhouding tussen ondernemingsbelang en algemeen belang vast te stellen.

Zeker wanneer men dit probleem plaatst in internationaal verband. Zie SER-advies 19 september
1969,   biz.   20; vgl. Maeijer,  a.w.,   biz. 180. Boukema, Beekhuisbundel,   blz.   53   e.v.;   Snellen,  diss.,
biz. 119 e.v.
32. De naamloze vennootschap als raakpunt van contraire belangen, in Honderd Jaar Rechtsleven,
blz. 85; anders dan L8wensteyn  ben ik minder geneigd  de  NV als kapitaalsassociatie van aandeel-

houders zo sterk op de voorgrond te stellen, als hij t.a.p. doet. Het doel (dat vennootschappelijke
instanties moeten nastreven) te beperken tot het winstbelang van de aandeelhouders komt mij, gezien

de mate en omvang van de andere bij het welzijn der 'vennootschap' betrokken belanghebbenden
te beperkt voor; zie verder hieronder hoofdstuk 3.
33. In gelijke zin onder meer Van der Grinten, Medezeggenschap in ondernemingen, in Overleg,
Medezeggenschap, Sociale evolutie,   Den   Haag 1975; Uniken Venema,   NV   52,   blz.   171   e.v.;   zie

ook noot 31 ; vgl. voorts Sanders, t.a.p.
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activiteiten in een vrije samenleving nog werk genoeg aan de winkel.31 Het is
m.i. de taak van wetgever en de rechtswetenschap daarop verder voort te
bouwen  en - waar nodig - wettelijke voorzieningen te treffen ter bescherming
van rechtens relevante belangengroeperingen. Daarbij kan m.i. - zeker voor wat
een klein land als Nederland betreft - er niet aan worden voorbijgegaan, dat de
hier aan de orde zijnde problematiek duidelijk in een internationaal kader moet
worden geplaatst. Belangrijke ontwikkelingen in de ons omringende landen,
zomede op het niveau van de Europese Gemeenschappen zullen daarbij grondig
moeten worden bestudeerd, opdat een mogelijk verdere ontwikkeling harmonisch
kan verlopen in het ruimere EG-kader. (Dit argument geldt in omgekeerde zin
overigens evenzeer voor de grote lid-staten die evenzeer met de ontwikkeling
in de kleine landen rekening zullen behoren te houden.) Aldus benaderd lijkt
mii een verdere ontwikkeling in die richting ook niet te moeten worden afge-
wezen. Een juist inzicht in de huidige rol die vennootschap en onderneming
spelen is daarbij echter onontbeerlijk. Ten onrechte - m.i. - wordt omtrent ons
stelsel van ondernemingsgewijze produktie en de rol daarin van de kapitaal-
vennootschap veelal  nog - met miskenning  van de sociaal-economische  en
juridische werkelijkheid - gedacht in termen uit de vorige eeuw.38
Voorstelbaar ware geweest reeds op deze plaats nader in te gaan op de belangen,
die bij de vennootschap/onderneming zijn betrokken. Ik stel mij echter voor
zulks te doen in het derde hoofdstuk, daar in de daarop volgende hoofdstukken
concrete rechtsproblemen, voortspruitend uit spanningsvelden tussen de ver-
schillende betrokken belangengroeperingen, worden behandeld. Vooraleer daar-
aan toe te komen, zal eerst worden getracht het rechtskarakter van de joint
venture nader te analyseren, waarbij wordt uitgegaan van de door mij als
uitgangspunt voor verder onderzoek gekozen omschrijving. Ten overvloede zij
opgemerkt, dat die aldus gekozen omschrijving niet het karakter heeft van een
algemeen geldende definitie van de joint venture.

2.2. De joint venture als samenwerkingsverband tussen de deelnemers onderling

2.2.1.  De joint venture wordt door mil beschouwd als een vorm van partifle samen-
,rerking   tussen - ten  op.ichte  van  elkaar - juridisch  en   economisch  zelfstandig
blijrende ondernemingen

86. De joint venture is - in de door mij gekozen omschrijving - te beschouwen
als een vorm van samenwerking tussen ondernemingen en kan als zodanig
worden gegroepeerd tussen andere samenwerkingsvormen zoals bijvoorbeeld
kartels, licentiecontracten, franchising, langdurige leverantiecontracten, maar
ook fusie en overname.36 Het bijzondere van de joint venture - zoals in dit

34. Zoals opgemerkt door VerLoren van Themaat, Bedrijfs- en sociaal-economisch recht als
probleemgebied,  NJB 1975, blz.  173.
35. Zie VerLoren van Themaat. t.a.p., blz. 169 e.v.
36.  Slagter, a.w.,  biz. 330; vgl. Handboek, biz. 111, Maeijer,  a.w., biz. 193, Lutter, Teilfusionen im
Gesellschaftsrecht in: Festschrift Barz,  biz.  199  e.v.,  voor wat fusie en overname betreft zal echter
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onderzoek behandeld - is,  dat de samenwerking anders  dan  bij de meeste
andere samenwerkingsvormen wordt geinstitutionaliseerd - krachtens een daar-
toe strekkende overeenkomst - in een afzonderlijke onderneming  die - in  de
door  mij tot uitgangspunt genomen omschrijving - de rechtsvorm krijgt  van
een NV of BV (maar die overigens uiteraard ook in andere rechtsvorm kan
worden gegoten). Anderzijds echter blijven de deelnemers ten opzichte van
elkaar juridisch en economisch zelfstandig. Anders dan bij fusie en overname
behoudens de partners ieder hun eigen activiteitsterreinen, voor zover deze
buiten de samenwerking blijven. Een en ander geeft aanleiding tot de volgende

opmerkingen.

87. De deelnemers zijn ondernemingen. Tot op heden wordt in de literatuur37
veelal gesproken over een samenwerking tussen vennootschappen, terwijl ook de

Structuurwet o.m. in art. 52c lid 3 sub a WvK ( -= art. 153 Boek 2 BW) spreekt
over 'vennootschappen'. Mij lijkt deze benadering niet geheel aanvaardbaar als
een doelmatige begripsomschrijving. Uiteraard moge het eenieder vrijstaan aan
een niet nader bepaald begrip zijn eigen omschrijving te geven; indien er echter
een betrekkelijk algemeen aanvaarde betekenis bestaat, dan lijkt een doelmatige
begripsomschrijving daarbij aansluiting te moeten zoeken (temeer nu deze ook
interdisciplinair  mede  bepaald  is; definitie Van Hilten. diss. biz. 58).
Tegen die achtergrond komt het mij het meest zuiver voor om het begrip te
hanteren voor de samenwerking tussen ondernemingen,38 In mijn opvatting doet
de rechtsvorm van de deelnemers niet terzake. Deze kan en zal meestal de NV-
of BV-vorm betreffen (reden waarom ik mij in deze studie daar in hoofd-
zaak mee zal bezighouden). f. laar waar het kenmerkende aspect van de joint
venture nu juist hetpartiile samenwerkingskarakter (d.w.z. de particle bundeling
van bestaande of te entameren ondernemingactiviteiten) betreft39 lijkt het mij
niet geheel zuiver - althans niet voldoende helder - om van samenwerking tussen

vennootschappen te spreken, omdat immers een onderneming, uiteraard ook door
een vennootschap kan, doch niet steeds zal, worden gedreven. Andere rechts-

vormen - aan de zijde  van de partners - lijken  om die reden niet uitgesloten
te moeten worden.
Zeker, het is de functie van NV en BV om herberg te bieden aan een onder-

moeten worden onderkend, dat het daarbij veelal niet betreft een samenwerking tussen onder-
nemingen, doch tussen vennootschappen. Bovendien zijn de fusie en overname te beschouwen als
eenmalige rechtshandelingen, waardoor in het algemeen een concernrelatie tot stand komt tussen de
betrokken vennootschappen/ondernemingen.
37.   Handboek,   blz.   11 ;   Van der Grinten, in: Fusies van ondernemingen, hoofdstuk   V;   vgl.   ook
Chr. Kooy, Concentraties en fusies van ondernemingen,  TVVS  1967,  blz.  308, 309; Mendel,  diss.,
blz. 70; Maeijer, Vennootschapsrecht in beweging,  biz.  193,  293; Van Schilfgaarde,  a.w.  blz.  266;
anders: Bloemsma,  TVVS  1970,  biz. 188; Uniken Venema,  Beekhuisbundel,  blz. 267; Slagter,  a.w.,
biz. 332 (hoewel hoofdstuk 8 als titel draagt 'samenwerking tussen vennootschappen').
38. Ik moge verwijzen naar de terreinverkenningen in hoofdstuk I. Toegegeven moet worden, dat
het gestelde niet opgaat voor de joint venture met de overheid, doch datzelfde geldt dan voor de
hier gewraakte benadering. Het begrip onderneming brengt tot uitdrukking dat er sprake is van een
regelmatig actief operatief bezig zijn (zie hierboven). Een 'lege' ondememing is m.i. niet denkbaar.
39. Vgl. Van Hilten, diss. blz. 58.

59



JOINT VENTURES NAAR NEDERLANDS RECHT

neming40, maar de vennootschap blijft slechts een formeel-juridische structuur,
die als zodanig kan bestaan ook al wordt binnen het verband daarvan geen
enkele activiteit ontwikkeld, zoals bij de 'lege vennootschap'.41 Uiteraard is een
joint venture, waarbij een lege vennootschap zou zijn betrokken overigens reeds
per definitie ondenkbaar. (Immers zal door het houden van aandelen in de joint
venture de houdende vennootschap al niet meer 'leeg' zijn).
88. Een zodanige vennootschap zou dan echter uitsluitend functioneren als
zuivere holding-vennootschap, de vennootschap, die in de bewoordingen van de
Structuurwet 'uitsluitend of nagenoeg uitsluitend haar rechtstreekse of middellij-
ke deelnemingen en die van andere rechtspersonen en (. . .) vennootschappen
waarmede zij in een groep is verbonden, beheert en financiert'.42 Denkbaar is
zeker - ik kom daarop in het verdere verloop van deze studie nog terug - dat
wanneer een der partners - zoals in de praktijk veelal het geval zal zijn - behoort
tot een concern (hetzij als moeder-, hetzij als dochteronderneming), dat dan
binnen zodanig concernverband de aandelen in de joint venture worden onder-
gebracht bij de moeder, die zelf uitsluitend als holding - ook voor haar overige
dochterondernemingen - optreedt. Zulks is denkbaar, maar men zal dan moeten
onderkennen, dat in feite 'het concern' als zodanig als partner in de joint
venture optreedt.43

89.   De   deelnemers   blijven   economisch   en  juridisch   ten   opzichte   van   elkaar   zelf-
standig. In mijn opvatting zal van een joint venture slechts sprake zijn indien
de deelnemers ten opzichte van elkaar hun juridische en economische zelf-
standigheid behouden. Aan deze eis zal derhalve met name niet zijn voldaan
indien twee ondernemingen, welke tot 66n concern behoren, gaan samenwerken
op een wijze zoals bij de joint venture gebruikelijk is.44 Deze immers zijn welis-
waar juridisch - en  ook dat slechts  nog in beperkte  zin - maar bepaald  niet
economisch zelfstandig ten opzichte van elkaar nu zij immers beiden deel
uitmaken van een grotere economische eenheid, die met gebruikmaking van
juridische zeggenschapsrechten - vennootschapsrechtelijk of contractueel - van-
uit de concerntop worden geleid. De concernverhouding, zoals hier bedoeld,
wordt in de opvatting van Uniken Venema gekenmerkt door het feit dat er

40. Van Schilfgaarde, a.w., blz. 1.
41. Ibidem, blz. 9/10, vgl. Sannes, diss. biz. 79; Slagter, a.w., biz. 75.42. Art. 52c lid 3 sub b WvK.
43. Vgl. Slagter, a.w., biz. 361, die in zulk geval terecht wijst op de noodzakelijkheid van adequate
contractuele regelingen tussen de betrokken vennootschappen.44. Een vorm van een concern-interne joint venture wordt genoemd door Veelken, Der Betriebs-
fuhrungsvertrag im deutschen und amerikanischen Aktien- und Konzernrecht, biz. 35, waar hij
spreekt over de 'mutual service company'. 'Bei dieser Form beherrscht eine holding company durch
Besitz der Stimmrechtsaktien eine Reihe von Tochtergesellschaften. Sie veranlasst diese zur Griindungeiner gemeinsamen Betriebsfiihrungsgesellschaft, deren Aktien ausschlieslich auf die Tochter-
gesellschaften nach einem Schliissel verteilt sind. Trotz des Kapitalbesitzes beherrschen nicht die
Tochtergesellschaften die mutual service company, sondern umgekehrt kontrolliert die holding
company (-) iiber die Betriebsfuhrungsgesellschaft  die Tochtergeselischaften.' Zulks  dan  d.m.v.
bezetting van de organen van de mutual service company.
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heersende en ondergeschikte vennootschappen zijn, alle ten doel hebbend een
juridische vorm te geven aan 66n economische eenheid, 66n onderneming
waartoe er sprake moet zijn van 66n uniforme topleiding.45
90. Duidelijk is dat de deelnemende ondernemingen overigens wel ieder af-
zonderlijk afhankelijk kunnen zijn in een concernverband. Men kan daarbij
denken aan het geval, dat een door conglomeraatvorming ontstaan concern
(waarbij de top doorgaans slechts als holding optreedt) de activiteiten van een
van de divisies in een joint venture worden ingebracht. De divisie (NV of BV)
kan dan als concerndochter partij zijn bij het joint-venture-contract. Duidelijk
is dat in dit geval de deelnemer in de joint venture zelf in een afhankelijkheids-
verhouding staat tot de concernmoeder. Bij decentralisatie in een concern is
zulk een opzet zeker denkbaar. Ook in dat geval echter zal het toch ook vaak
de concerntop (van de - afhankelijke - partners) kunnen zijn, die - uiteindelijk -
beslist omtrent het aangaan van de joint venture.46 De mate van bemoeienis
van de moeder zal daarbij uiteraard afhangen van de omvang en het belang van
de betrokken joint venture.
91.  In de opvatting  van Fan Hilten  zal er tussen de partners behalve  van  een
juridische zelfstandigheid ook sprake moeten zijn van een economische zelf-
standigheid ten opzichte van elkaar.47 Economische zelfstandigheid kan naar de
mening van Van Hilten dan worden aangenomen, wanneer er sprake is van een
vrijheid van handelen met betrekking tot het verrichten van de in een onder-
neming te vervullen functies.48 Betwijfeld kan worden of het begrip naast de
juridische zelfstandigheid voldoende onderscheidend vermogen heeft. Hij tekent
daarbij zelf reeds aan dat iedere vorm van samenwerking reeds een beperking
van die vrijheid met zich brengt. Onvoldoende brengt hij daarbij m.i. tot uit-
drukking, dat zulks juist ook voor  le joint venture zelf geldt. Hoewel immers
de partners ieder als regel in alle door hen te vervullen functies (in de door
Van Hilten bedoelde zin) zelfstandig zijn, is het terrein waarop die functies
worden uitgeoefend voor een deel (namelijk voor zover de eigen activiteiten in

45. Vgl. Uniken Venema, Concernrecht, Beekhuisbundel,  blz.  275; Van Schilfgaarde,  t.a.p.  blz.  10:
'Tenslotte is het mogelijk dat twee of meer n.v.'s in 66n organisatorische structuur zijn opgenomen,
zoals bijvoorbeeld het geval is bij concernvorming', waarbij  dan - zoals hij het uitdrukt - 'niet de
n.v. herberg biedt aan een onderneming maar een onderneming meerdere n.v.'s in zich herbergt'. Deze
uitdrukking lijkt mij niet geheel juist. Immers zaI de noodzaak tot dogmatische onderscheiding tussen
vennootschap en onderneming ook hier met zich brengen, dat de n.v. - maar dan de 'top-n.v.' -
haar functie behoudt tot instandhouding van de onderneming. Bij het pyramidaal uit 100-procentige
dochters opgebouwde concern zal de n.v.-functie immers middellijk of onmiddellijk te herleiden
zijn tot die top-n.v. Uniken Venema (t.a.p.) spreekt in dit verband over 'een conglomeraat van
n v.'s,  dat 66n onderneming drijft'. vgl. verder Westbroek, Praeadvies,  biz.   10 e.v., Handboek,
biz.  108 e.v.; Maeijer, a.w., blz. 193; Slagter, a.w., biz. 360 e.v.
46. Zie Lutter, Teilfusionen im Gesellschaftsrecht, in: Wirtschaftsfragen der Gegenwart, Festschrift
#C. H. Barz, Berlijn 1974, blz. 199 e.v.
47. Vgl. echter ook Van der Grinten, Concentration des entreprises et droit des sociates, Rapport
national hollandais op het in 1968 door de FIDE te Rome gehouden Congres omtrent het concen-
tratieverschijnsel  in  de  EEG,  blz. 6: 'Deux soci6 s anonymes  ou  plus.  dconomiquement  inddpen-
dantes, crdent ensemble une nouvelle soci6t6 anonyme dont elles partagent les actions dans une
certaine proportion'.
48.   Vgl. Van Hilten, diss.  blz.  18 en  19. De functies worden door hem als volgt uitgesplitst : technisch,
commercieel, financieel, personeel, administratief, public relations.
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de joint venture worden ingebracht) onderworpen aan een door de partners
gemeenschappelijk uit te oefenen beleid. Partners in een joint venture zijn
derhalve partieel onzelfstandig, zowel in economische - voorzover men aan die
categorie zelfstandige betekenis wil toekennen - als in juridische zin. De partners
hebben zich immers verbonden hun operaties partieel gezamenlijk te leiden. De
betrekkelijke onzelfstandigheid berust dan niet op het beginsel van onder-
schikking, zoals in de moeder-dochter-relatie, doch op een nevenschikking.
Zoals wij zagen wordt dit onderscheid in het Duitse concernrecht aangegeven
met de termen Unterordnung en Gleichordnung. Het typerende in de joint-
venture-relatie is, dat beide vormen zich tegelijkertijd voordoen. Tussen de
partners   onderling   treedt   op   een   wat   ik   verder   zal   aanduiden als: partieel
Gleichordnungse#ect, terwijl de gezamenlijke vennootschap/rechtspersoon in een
Unterordnungspositie verkeert ten opzichte van de deelnemers.
Het gestelde is niet geheel zonder belang indien de joint venture wordt vergeleken
met de fusie.

92. De samenwerking in de joint venture is van partiile aard (en daardoor te
onderscheiden   van een algehele fusie).   In   de  door  mij Gkozen omschrijving  is
alleen dan van een 'joint venture' sprake indien slechts een deel van de bedrijfs-
activiteiten van de partners wordt samengebracht in de gemeenschappelijke
onderneming.  Het ligt voor de  hand een vergelijking te trekken  met het begrip
fusie, omdat ook bij fusie bedrijfsactiviteiten worden samengevoegd. Anders
echter dan bij een fusie (althans in de zin zoals ik die term opvat) wordt in
joint-venture-verband slechts een deel van de bedrijfsactiviteiten der samen-
werkende ondernemingen samengebracht. Bij een fusie worden zelfstandige
organisaties onder een enkelvoudige beslissingsmacht samengetrokken49, zodat
deze aldus in economisch opzicht lan geheel gaan vormen.50
93.  Bij een joint venture echter gaat het om het samentrekken van (economisch)
onzelfstandige51 delen van organisaties der partners onder hun gemeenschappe-
lijke beslissingsmacht, zodanig dat deze delen aldus in economisch opzicht 66n
gezamenlijke onderneming gaan vormen. De deelnemende ondernemingen
behouden daatnaast verder ieder hun eigen activiteiten. In deze zin kan de
joint venture dus worden beschouwd als een partiBle fusie52, leidend tot een
gezamenlijke samengesmolten onderneming onder de leiding van twee of meer

49.   Boukema, De fusie,  blz.  1 ;  zie  art. 14 Fusiegedragsregels  1971 ; liever dan 'gemeenschappelijke'
spreek ik over een 'enkelvoudige' beslissingsmacht, daar zulks - in geval van een 'gewone' enke/-
voudige fusie  of  overname - juister  tot  uitdrukking  brengt  de  uiteindelijk  centrale  positie  van  de
moeder ten opzichte van de door de fusie/overname tot dochter geworden vennootschap.
50. Van Leeuwe/Van der Grinten, Fusies van ondernemingen blz.  1; idem Van Schilfgaarde,  a.w.,
biz.  214; vgl. Wouterse, L8wensteyn, e.a., 'Fusie en samenwerking',   blz.  1.1.5, waar dezen onder-
scheid maken tussen fusie (tussen gelijkwaardige ondernemingen) en 'overname' (bij ongelijk-
waardigheid van de betrokken ondernemingen).
51.   'Onzelfstandig',  in  de  zin  dat  zij   tot de ondernemingseenheid der partners behoorden. Hiermee
wil niet gezegd zijn, dat de betreffende onderdelen niet juridisch zelfstandig kunnen zijn. In concern-
verband  zal dat zelfs vaak voorkomen; vgl. Lutter,  t.a.p.
52. In gelijke zin Van Leeuwe/Van der Grinten, hoofdstuk I, blz. 35 en zeer duidelijk Lutter, t.a.p.
die uitdrukkelijk spreekt over 'Teilfusionen'.
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ondernemingen, die ieder hun overige ondernemingsactiviteiten blijven ver-
volgen.53 Negatief benaderd betekent het gestelde, dat ik niet van een joint
venture spreek in het geval de deelnemende ondernemingen hun gehele onder-
neming inbrengen in een gemeenschappelijke vennootschap. In dat geval is er
sprake van een fusie, nu immers in dit geval de ondernemingen van de deel-
nemende vennootschappen geheel zijn samengesmolten. Wat aan de zijde van de
'partners' resteert zijn houdstervennootschappen, zoals bijvoorbeeld het geval
is bij Unilever Ltd./Unilever NV, Koninklijke Shell, Agfa-Gevaert, VFW-
Fokker, Dunlop-Pirelli en Hoogovens-Hoesch.54 In al deze gevallen betreft het
totale concentraties, m.a.w. complete fusies (in de hierboven omschreven be-
tekenis), die - om verschillende redenen, zoals bijvoorbeeld het ontbreken van
adequate internationale regelingen betreffende internationale fusies 55   zijn

gerealiseerd met instandhouding van de vennootschappen, waardoor de voordien
afzonderlijk bestaande ondernemingen werden gedreven. Hierbij spelen vaak
psychologische, fiscale en andere factoren een belangrijke rol. Ook uit mede-
zeggenschapsoogpunt kunnen zich hier - zoals  in het geval van Hoogovens -
problemen voordoen, die het wenselijk maken zodanige dubbelconstructies
te hanteren. Duidelijk echter is hier sprake van het samentrekken van voordien
zelfstandige organisaties in hun geheel onder een gemeenschappelijke beslissings-
macht, waardoor deze 6611 economische eenheid gaan vormen.56 De hier be-
doelde houdstervennootschappen hebben een gemeenschappelijke en identieke
functie, namelijk herberg te bieden aan 66n economisch geheel van onder-
nemingsactiviteiten. Bij de joint venture wordt slechts een deel van de onder-
nemingen der partners aan hun gezamenlijke leiding onderworpen (partieel
Gleichordnungseffect).
Ter illustratie van het verschil met de zojuist genoemde voorbeelden moge ik
wijzen op een internationale 'echte' joint venture zoals Polygram57, waarin

53.   In  gelijke  zin  Kkim,  a.w.,  biz.  18 e.v.; Bloemsma, TVVS  1970,  biz.  188;  Slagter,  a.w.,  blz.  331
e.v.; Boukema, a.w., blz. 8; vgl. voorts Ontwerp Statuut Europese Vennootschap (1970) blzz. 11,  16;
Sociale aspecten van fusies, uitg. Stichting Stuurgroep Sociaal-wetenschappelijk onderzoek, blz. 14,
waar gesproken wordt  over een 'gedeeltelijke konsentratie';   ook  art.   14  van de Fusiecode  gaat
van dezelfde gedachte uit
54. Zie Hofman, De tweeledige structuur van het concern Unilever en de egalisatie overeenkomst,
TVVS  1968,  blz.  279 e.v.; Van Leeuwe/Van der Grinten, a.w., hoofdstuk  V,  blz.  20 e.v.; Hellema,
De samenwerking Hoogovens-Hoesch,  NV  50,   blz.   149  e.v.; R. Morrisson, D. Thomas,  The
advantages in merging  (curs.  van  mij, R.) across frontiers, Financial Times  10 juli 1974; Hoogovens-
Hoesch, Bericht over de fusie (curs. van mij, R.). Bericht van april 1972 door de Raad van Bestuur
uitgebracht aan de aandeelhouders en certificaathouders van de Koninklijke Nederlandse Hoogovens
en  Staalfabrieken  NV;  A. P. Berry, Worker participation, The European experience, Coventry  1974,
biz.   110   e.v.;   vgl. - niet geheel duidclijk - Lutter,   tap.   blz.   201,   206;   G.   van   der Gaag, Enkele
fiscaalrechtelijke aspecten van internationale fusies, NV 53, blz. 87 e.v.
55. De totstandkoming van het 'Verdrag over de internationale fusie van naamloze vennootschap-
pen', waarvan de ontwerptekst is opgenomen in Supplement  13/73  bij het Bulletin  van de Europese
Gemeenschappen, zou hiertoe t.z.t. de nodige instrumenten kunnen geven, vgl. artt. 4 t/m 6 en
41 t/m 43. Ook valt te wijzen op het Ontwerp Statuut SE, dat straks voor deze gevallen de fusie tot
een SE mogelijk zal maken. Vgl. artt. 2 en 3 (Tekst 1975) alsmede artt. 21 e.v.
56. Ook in de positie van aandeelhouders en de jaarverslaggeving komt dit duidelijk tot uiting.
Zie bijvoorbeeld Jaarverslag  1974 van Estel  NV.
57. Zie daaromtrent Van Leeuwe/Van der Grinten, hoofdstuk   V,   blz.   20;  vgl. ook Lutter,   t.a.p.,
blz. 201, 203.
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Philips en Siemens ieder voor de helft participeren. Ook daar doet zich een
dubbelstructuur voor in die zin dat de totale onderneming van Polygram is
'opgehangen' aan twee vennootschappen (zoals in de hierboven genoemde
structuren) te weten Polygram BV (Baarn, Nederland) en Polygram GmbH
(Hamburg, W. Duitsland). Twee vennootschappen, die plaats bieden aan 66n
economisch geheel van ondernemingsactiviteiten. In mijn opvatting is echter
niet de samenwerking tussen Polygram BV en Polygram GmbH als een joint
venture te beschouwen, doch wel die tussen Philips en Siemens tot Polygram.
Deze beide laatste ondernemingen immers hebben behalve de in Polygram
samengebrachte gctiviteiten op grammofoonplatengebied - zoals wel bekend
mag heten - nog velerlei andere activiteiten.
94. Na op deze wijze enkele belangrijke kenmerken van de samenwerkings-
verhouding in een joint venture te hebben besproken, zou ik thans nader aan de
orde willen stellen hoe de interne structuur van de joint venture wordt ingericht.

2.2.2.   De grondslag  van de joint  venture  is gelegen in de joint-venture-overeenkomst
c.q. de onderlinge regeling lot samenwerking

95.  Grondslag van de joint venture is de wil tot samenwerking van de betrokken
ondernemingen. Om de joint venture tot een succes te doen worden is nood-
zakelijk, dat de 'conflicting interests' tussen de partners beneden een aanvaard-
baar minimum blijven.58 De behoefte aan samenwerking is gebleken uit een
nauwkeurige analyse van eigen sterke en zwakke kanten bij de partners.59 De
wijze van samenwerking is vrij ingrijpend door de sterke 'verdichtingsgraad'
daarvan nu deze immers wordt gerealiseerd in een volledig 'gedifferentieerde'
ondememing.60 De instandhouding en ontwikkeling van tot voordien eigen
ondernemingsactiviteiten wordt onder gemeenschappelijke leiding gebracht.61
Het belangenpatroon binnen de samenwerking is van complexe aard.62 Vrijwel
steeds komt een joint venture derhalve tot stand door middel van een daartoe
strekkende uitdrukkelijke overeenkomst. De doorgaans ingewikkelde organisatie
brengt immers in het algemeen de noodzaak met zich mee, dat omtrent hele
reeksen van onderwerpen nauwkeurige afspraken zijn/worden gemaakt. Nu
immers de partners ieder eigen ondernemingsactiviteiten blijven vervolgen63
naast die, welke gezamenlijk in de joint venture worden vervolgd, is de mogelijk-
heid van een 'conflict of interests' zeer duidelijk bij voorbaat gegeven. Niettemin
echter komt in de praktijk niet zelden voor dat joint ventures berusten op af-
spraken met een meer informeel karakter, zoals briefwisselingen, notulen van
vergaderingen, etc. Terecht spreekt daarom de Structuurwet - neutraal - over
'onderlinge regeling tot samenwerking'.

58.  Meynen, TVVS 1970, blz. 185 e.v.
59. Vgl. 1.1.2.
60. Van Hilten,  diss.  blz. 58; Zihlmann, Gestaltung und Risiko der Partnerschaft in Gemeinschafts-
unternehmen, AWD, 1974, biz. 466 e.v.
61. Vgl. 1.1.3.
62. Vgl. 3.2-3.4.
63. Zie 2.2.1.
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96. De joint venture naast beleggingldeelneming. Nu het onderwerp van ons
onderzoek is beperkt tot de gezamenlijke NV of BV wil ik op deze plaats op-
merken, dat geen joint-venture-verhouding aanwezig is - althans in de door mij
bedoelde  zin - indien  in een zodanige vennootschap enkele ondernemingen
participeren zonder dat tussen  hen een overeenkomst (of algemener:  een  rege-
ling tot samenwerking) bestaat. Indien in NV A wordt geparticipeerd door
A  (55 %),  B  (15 %),  C  (30 %), dan lijkt zulks  aan de buitenkant sterk  op  een
joint venture. Indien echter tussen de participanten geen regeling tot samen-
werking is gesloten, zal in casu niet van een joint venture kunnen worden
gesproken, doch zal er eerder sprake ajn van een dochteronderneming van A,
waarin enkele belangrijke outside-aandeelhouders participeren bij wijze van
belegging of deelneming. Het zal daarbij in sterke mate afhangen van de feitelijke
situatie en het feitelijke gedrag der minderheidsaandeelhouders welk karakter
daarbij aan de minderheidsbelegging van B en C moet worden toegekend.
Daarbij kan er op worden gewezen, dat reeds de aard van de verhouding tussen
de vennoten, welke beheerst wordt door de goede trouw, met zich meebrengt,
dat A bij het uitoefenen van zijn aandeelhoudersbevoegdheden voldoende
rekening zal behoren te houden met de belangen van B en C. Hij zal geen
misbruik behoren te maken van zijn meerderheidsmacht.
Wij komen dit probleem verder in deze studie nog tegen. Op deze plaats zij
echter aangetekend, dat ervan wordt uitgegaan, dat de 'blote deelneming' en
beleggingm geen joint-venture-verhouding bewerkstelligen65, hoewel uiteraard
wel het probleem van bescherming van minderheidsaandeelhouders c.q. outside-
aandeelhouders66 een rol kan spelen.
97. Het gestelde neemt echter niet weg, dat een deelneming/belegging later
alsnog een joint-venture-karakter kan krijgen. Men kan bijvoorbeeld denken
aan het volgende geval.
Een op zichzelf aantrekkelijke beurs-NV lijdt ten gevolge van een aantal om-
standigheden aan stagnatie in beleid en ontwikkeling. Verscheidene concurrenten
zijn geinteresseerd en vangen met de aankoop van aandelen in deze vennootschap
aan. Stel, dat het de geinteresseerde ondernemingen B en C zou gelukken om
ieder  25*% der aandelen  in  A te verwerven. In beginsel  is dan de AV-macht
in hun handen (hetgeen overigens bij een kleiner bezit reeds het geval kan zijn).
B en C kunnen trachten verder aandelenbezit te verwerven, doch daarin niet
slagen nu de overige aandeelhouders - in de verwachting van een verdere stijging
van de koers - hun aandelen vasthouden.  Een  van de mogelijkheden  in deze
situatie zou zijn, dat B en C besluiten de onderneming A verder als een joint

64. Resp. bijvoorbeeld met het oogmerk om een oogje in het zeil te kunnen houden bu deze onder-

neming,  dan' wei  met het oogmerk derhalve een adequaat rendement te verkrijgen  op te investeren
kapitaal in een onderneming.
65. Zie Slagter, a.w., biz. 240; vgl. Bloemsma, TVVS 1968, blz. 260.
66. Outside shareholders zouden in theorie meer dan  50 %  van het aandelenkapitaal kunnen bezitten.
Bij een open NV met gespreid aandelenbezit is bezit van minder dan de helft soms voldoende om
een meerderheid ter AV te bewerkstelligen: vgl. de positie van Westertoren in  HVA, Hof Amsterdam
15 november 1973, VVS Algemeen Deel. IE, biz. 249.
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venture te drijven, waartoe zij alsnog een joint-venture-overeenkomst aangaan.
(Een gezamenlijk bod op de rest van de aandelen behoort dan tot de mogelijk-
heden).67
Wat is nu meer nauwkeurig aangeduid het belang van zulk een joint-venture-
overeenkomst en wat pleegt daarin zoal te worden geregeld?

98. Het be/ang van een joint-venture-overeenkomst. Het belang van een joint-
venture-overeenkomst  kan kort worden aangeduid als volgt:
(i)  Regeling van de verhouding tussen de partners onderling. Dem strekt er

vooral toe te komen tot een afbakening van het terrein waarop zal worden
samengewerkt en dat waarop de partners autonoom blijven. Wederzijdse
verplichtingen om zich te onthouden van activiteiten binnen de scope
van de joint venture kunnen daarbij doorgaans worden aangegaan. Verdere
onderlinge rechten en verplichtingen samenhangend met de doelomschrijving
voor de joint venture en het beleidsplan daaromtrent plegen eveneens in de
overeenkomst te worden opgenomen.

(ii)   Regeling  van  de  verhouding  tussen  de  partners - gezamenlijk  zowel  als
individueel -  enerzijds     en     de     gezamenlijke     onderneming     anderzij(is.     'Ben
grondslag voor de door de partners ten opzichte van de gemeenschappelijke
onderneming gezamenlijk uit te oefenen leiding en de ten aanzien daarvan
te voeren bedrijfspolitiek zal slechts adequaat kunnen worden gegeven
indien daartoe deugdelijke afspraken worden gemaakt. Hetzelfde geldt
ten aanzien van de verdere interne organisatie van de gezamenlijke onder-
neming.

(iii) Daarnaast echter is tevens denkbaar, dat partijen   individueel het recht
hebben om op bepaalde punten onafhankelijk met de joint venture rechts-
handelingen te plegen.

Het bestaan van een overeenkomst of regeling tot samenwerking is in mijn
opvatting dan ook wezenlijk voor het bestaan van een joint venture.68 Het
ontbreken daarvan zou mede-aandeelhouders ten opzichte van elkaar in een
positie plaatsen, waarbinnen over en weer geen permanente en rechtens afdwing-
bare afspraken gelden met betrekking tot de ten opzichte van elkaar als ge-
67. Vgl. artt. 30, 31, 54 en 55 Voorontwerp Richtlijn Concernrecht, waarin voorzieningen zijn
getroffen  voor het geval, dat gezamenlijk handelende partners  meer  dan  90 %  van het kapitaal  van
een derde vennootschap hebben verworven (uitkoopplicht c.q. -recht). Aangetekend zij echter, dat
- voorzover ik heb kunnen nagaan - dergelijke gevallen van een zogenaamde tandemovername zich
in de praktijk uiterst zelden voordoen.
68. Het vereiste van een overeenkomst in deze zin wordt gesteld door Bloemsma, Joint venture
nummer. TVVS  1970,  blz. 188; Uniken Venema 'Concernrecht', Beekhuisbundel, biz. 267, die spreekt
over   'incorporeren'   van een bestaande samenwerking; Brenninkmeijer,   diss.   blz.   67/77;   Van   der
Grinten, De nieuwe structuur  van  de  n.v.  en  b.v.,  blz.  6;  vgl.  ook Van Leeuwe/Van der Grinten,
hoofdstuk V, biz. 20 en het Supplement, waar Van der Grinten in het algemeen de omscbrijving van
de Structuurwet volgt ('volgens een onderlinge regeling tot samenwerking'). In de 8e druk van het
Handboek echter wordt het vereiste door Van der Grinten niet expliciet genoemd; Maeuer, Vennoot-
schapsrecht in beweging,  biz. 193, Schotvanger liikt uitdrukkeliik de mogelijkheid open te houden,
dat geen ondertinge regeling tot samenwerking wordt gesloten. zie De samenstelling van de centrale
ondei·nemingsraad in een concern, NV 50, biz. 23 rechter kolom; aldus ook Slagter, a.w., biz. 332,
die  stelt dat 'doorgaans' een joint-venture-overeenkomst wordt gesloten:  vgl.  Zihimann,  t.a.p.,
blz. 466,467.
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zamenlijk ten opzichte van de gezamenlijke vennootschap te volgen beleids-
lijnen. De binding op grond van wet, statuten en goede trouw is daartoe niet
toereikend.

2.2.3.   De  inhoud  van  de joint-venture-overeenkomst

99. Bezien wij de inhoud van een joint-venture-overeenkomst, dan komen daar
normaliter de hieronder nader aangeduide onderwerpen aan de orde. De hierna-
volgende opmerkingen zijn geabstraheerd van de vraag op welke wijze het
contract tussen partijen verbindend wordt c.q. aan welke voorwaarden voldaan
moet zijn om de joint venture daadwerkelijk operatief te kunnen laten worden.
Op enkele vragen dienaangaande wordt hieronder nog verder teruggekomen.69
Aangetekend wordt daarbij dat de gedetailleerdheid van de regelingen sterk zal
afhangen van de achtergronden van de keuze. In het geval bijvoorbeeld dat een
joint venture wordt gesloten tussen ondernemingen van sterk verschillende
grootte, kan de joint venture dienst doen als uitkijkpost naar een totale overname
van de zwakste door de sterkste onderneming. De contractsinhoud zal dan op
andere punten moeten worden gedetailleerd, dan in het geval van een sterk op
continuiteit en groei gerichte joint venture tussen gelijkwaardige ondernemingen.
Weer anders ligt het indien het slechts een afgerond en tijdelijk object betreft
zoals bijvoorbeeld de bouw van een ziekenhuis.

100. Omschr#ving van de part#en b# het contract. Van belang is, dat partijen
over en weer duidelijkheid hebben omtrent de vraag ten opzichte van wie zij zich
verbinden. Daar het aangaan van een joint venture vaak een uitvloeisel is van
een diversificatiestrategie bij grote ondernemingen (concerns)70 Zal duidelijk
moeten zijn of en zo ja in hoeverre de door partijen aangegane verplichtingen
ook gelden ten opzichte van andere concernondernemingen der partners, waar-
onder zijn te verstaan die ondernemingen waar de partijen een beslissende invloed
hebben op het beleid. Een moeilijkheid kan rijzen ten aanzien van andere door
de  partners (mede) gedreven joint ventures. De partner  kan - in bijzondere
omstandigheden - bij de joint-venture-overeenkomst verplicht worden in zulke
andere joint ventures ten aanzien van bepaalde aangelegenheden van zijn veto-
recht gebruik te maken.

101. Considerans. In de considerans van de overeenkomst kunnen de motieven
en overwegingen welke de partners tot het aangaan van de joint venture hebben
bewogen worden geexpliciteerd, hetgeen juridisch niet zonder belang kan zijn.
Immers een zodanige explicitering betreft het randgebied tussen contract en
nog-niet-contract.71 Hebben partijen elkaar in de precontractuele fase bepaalde

69. Zie hoofdstukken 4 (bevoegdheid bestuur der partners tot aangaan van een joint venture),
5 (regelingea ter bescherming van werknemers bij het aangaan van een joint venture) en 6 (idem
ten aanzien van crediteuren).
70. Aldus bijvoorbeeld  Drucker,  a.w.,  blz.  720 e.v.;  vgl.  1.1.5.
71. Zie daaromtrent  in het algemeen Schoordijk, Typologiseren en moduleren  in de rechtsvinding,
Variaties op het thema overeenkomst, Pieters-bundel, blz. 231 e.v.
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voorstellingen gegeven van elkaars sterkte/zwakte, dan brengt zulks een zekere
van de feitelijke gang van zaken afhankelijke binding met zich mee, gezien de
goede trouw, die ook de precontractuele verhoudingen beheerst.72 Aldus be-
schouwd zal hetgeen in de considerans is vermeld kunnen dienen tot inter-
pretatie van hetgeen partijen bedoeld hebben overeen te komen, met name waar
het betreft het werkterrein der joint venture en de redenen waarom men een
samenwerking wenst aan te gaan en hetgeen daarmede wordt beoogd.

101. Doelomschrijving. Daarmede komen wij bij de doelomschrijving van de
joint venture, zoals die tussen partijen wordt overeengekomen en zal gelden op
grond van het joint-venture-contract. Deze is van het allergrootste belang. Een
zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het werkterrein der joint venture is
een van de meest positieve bijdragen, welke de partners aan een joint venture bij
de initiBle opzet kunnen meegeven.73 Het partitle Gleichordnungseffect immers
brengt de noodzaak met zich mee, dat vanaf het eerste begin voor de partners
duidelijk is op welk terrein van hun activiteiten een gezamenlijke beleidsbepaling
moet worden tot stand gebracht, hetgeen anderzijds tegelijkertijd aangeeft op
welke terreinen de partners autonoom blijven in hun beleidsbepaling. Onder
meer is een en ander van belang voor de omvang van de verplichtingen ter zake
van verdere toekomstige financiering van de gemeenschappelijke onderneming.74
Daar de joint-venture-overeenkomst in mijn omschrijving noodzakelijkerwijs
de oprichting van een gezamenlijke NV af BV met zich brengt, zal ook over-
eenstemming moeten bestaan met betrekking tot de in de statuten op te nemen
doelomschrijving. Voor wat betreft de interne verhouding tussen de partners is
deze statutaire doelomschrijving van betrekkelijk belang, daar tussen hen door-
slaggevend is de bij overeenkomst aangegeven doelomschrijving. Daarbij zal
echter het in het algemeen aanbeveling verdienen in de statuten een niet te enge
doelomschrijving op te nemen, daar anders bij een in de loop van de tijd nood-
zakelijk geworden wijziging van de werkingsomvang van de joint venture telkens
een statutenwijziging noodzakelijk zou zijn.
Voor wat betreft de externe werking van beperkingen in de statutaire doel-
omschrijving kan worden opgemerkt, dat deze gezien art. 36h ( - art. 6 Boek
2 BW) zeer beperkt is. Wil men voorkomen, dat de joint venture wordt ge-
bonden aan door (een der) partijen ongewenste handelingen der vennootschap,
dan is het beter door ieder der partners een bestuurder te doen benoemen en
een meerhandtekeningenclausule in de statuten op te nemen, welke ex art. 47b
WvK C - art. 130 lid 2 Boek 2 BW) w01 externe werking heeft.75

103. Duur. Zoals met elke overeenkomst het geval is, zal aangeduid moeten
worden of de overeenkomst voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd wordt
72. Vgl. bijvoorbeeld HR 15 november 1957. NJ 1958,67 (Baris Riezenkamp), m.n. LEHR (dwaling
zal echter niet snel verschoonbaar zijn).
73. Bloemsma. t.a.p., biz. 189: Slagter. a.w.. biz. 331.
74. Bloemsma. t.a.p., biz. 188; Slagter. a.w., biz. 332.
75. Vgl. Mendel. diss.,  blz. 70,200 e.v.: Ldwensteyn, TVVS  1971.  biz.  340. Van  Schilfgaarde, a.w.,
biz. 90, Supplement. biz. 38.
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gesloten. Het laatste zal zich normaliter voordoen als er inderdaad sprake is
van wat ik heb genoemd een 'particle fusie'. Denkbaar is echter ook dat in het
geval van een samenwerking gericht op de totstandkoming van een bepaald
(groot) project de overeenkomst wordt aangegaan voor de benodigde tijd
(vermeerderd met een ruime uitlooptermijn). Het contract zal adequate rege-
lingen moeten bevatten voor de ontbinding van de gemeenschappelijke onder-
neming, die hier plaats moet grijpen door tijdsverloop. Het gestelde geldt uiter-
aard ook voor ontbinding uit anderen hoofde. Ik merk echter op, dat ik mijn
aandacht in hoofdzaak gericht houd op de duidelijk op continuiteit gerichte
joint venture, waarin bedrijfsonderdelen/activiteiten in beginsel blijvend zijn
samengetrokken onder een gemeenschappelijke beslissingsmacht.

104. Rechtsvormirechtskeuze. Hoewel ik mijn onderzoek heb beperkt tot de
joint venture in de rechtsvorm van een Nederlandse NV of BV, wijs ik er voor
de volledigheid op, dat zowel de keuze van de rechtsvorm, als van het toe-
passelijke recht een belangrijk onderwerp is in de joint-venture-overeenkomst.76
Een joint venture in de rechtsvorm van een v.o.f. heeft bijvoorbeeld fiscaal
gezien het voor(teel, dat de partners zelf belastingplichtig blijven en aanloop-
verliezen kunnen worden gecompenseerd met eigen winst.77 Gezien het tijdelijke
karakter van dit motief is denkbaar, dat een joint venture welke aanvankelijk is
opgezet in de rechtsvorm van een v.o.f. later alsnog wordt omgezet in de NV
of BV.

105. Geschillenregelinglstemovereenkomst. Veelal zullen mogelijke geschillen in
een vroegtijdig stadium kunnen worden gesignaleerd en opgelost door het
hierna te noemen 'policy committee' of een daarmee vergelijkbaar gremium.
Een algemene geschillenregeling blijft echter nodig en houdt veelal in, dat in
voorkomende gevallen een bindend advies, dan wel een arbitrale uitspraak
wordt gevraagd. Somtijds wordt echter ook in afwijking van de normale (rela-
tieve) competentieregels een bepaalde rechter aangewezen.78 Denkbaar is ook
dat wordt overeengekomen een geschil bij prorogatie aan het Hof voor te leggen.
Regelmatig ook wordt ter doorbreking van dead-lock-situaties ook gebruik
gemaakt van 'wip-aandelen' of 'wip-commissarissen'.79 Vooral in 50/50-ver-
76. Bloemsma, t.a.p., blz. 189,193, Slagter, a.w. biz. 330.
77. Bloemsma, t.a.p., biz. 189, 196.
78.  Bloemsma, t.a.p., blz. 192,193; Slagter, a.w., blz. 334; Zihlmann, t.a.p., biz. 468.
79. Waaromtrent onder meer Slagter,  a.w.,  blz.  220,228;  voor wat betreft de besloten vennootschap
echter is recentelijk door de Commissie-Vennootschapsrecht in het 'Rapport betreffende invoering
van een geschillenregeling bij de besloten vennootschap' een regeling voorgesteld ter beslechting
van geschillen tussen aandeelhouders in een besloten vennootschap. Daartoe wordt gesuggereerd de
iolgende mogelijkheden  open te stellen: a) gedwongen aandelenoverdracht door aandeelhouder,
die door zijn handelen zodanige schade berokkent aan de vennootschap. dat in redelijkheid het
,oortbestaan  van  zijn  aandeelhouderschap niet langer kati worden geduld:  b)  plicht  tot  overn.ime
van aandelen van aandeelhouder, wiens belangen zodanig worden geschaad, dat voortbestaan
aandeelhouderschap van hem niet kan worden gevergd: c) ontbinding der vennootschap (als ultimum
remedium): vgl. artt. 1, 6,14 en 15 van de in het Rapport opgenomen Ontwerp-Geschillenregeling
Besloten Vennootschap. Met Treurniet, NV 52. biz. 91. ben ik echter van mening. dat een dwingend-
rechtelijke geschillenregeling voor joint ventures niet wenselijk is. De wijze waarop aan een geschillen-
regeling tussen de partners vorm wordt gegeven behoort ter dispositie van partijen te blijven.
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houdingen is een deugdelijke regeling voor dead-lock-situaties onontbeerlijk.
Bij gebreke daarvan zal in het ergste geval het stranden van de joint venture
ten gevolge van besluiteloosheid niet kunnen worden voorkomen. De juris-
prudentie toont zulks aan.80

106. Organigatie van de samenwerking. Een van de meest belangrijke onder-
werpen in de overeenkomst is voorts de organisatie van de samenwerking.
In ruime zin zou ik daaronder willen verstaan de structuur van de leiding en het
bestuur op het gebied waarop wordt samengewerkt.
Daarbij valt vooreerst te noemen de oprichting van een of meerdere vennoot-
schappen. In het kader daarvan zal geregeld moeten worden onder meer: de
(gemeenschappelijke) naam, zetel, duur, kapitaal etc. Is het gebied waarop
wordt samengewerkt zeer uitgebreid en/of internationaal, dan zal de inrichting
van de samenwerking als geheel zelf de vorm aannemen van een concern.81
De gedragslijnen daarbinnen zullen dan nauwkeurig moeten-worden afgebakend
en de rechten en verplichtingen van gezagsdragers binnen die structuur nader
moeten worden aangegeven.
Gemakshalve ga ik verder uit van de joint venture, waarin de samenwerking is
geIncorporeerd in slechts 66n veonootschap. Gebruikelijk is dat er een 'policy
committee' 82 wordt gevormd door de partners, dat bij kleinere joint ventures
samenvalt met de directie van de gezamenlijke vennootschap, doch bij de grotere
daar vaak los van opereert. Het is te beschouwen als een 'orgaan' waarbinnen
- krachtens stemovereenkomst - het gezamenlijke beleid wordt voorbereid en
vastgelegd.83 Tevens kunnen daaraan belangrijke bevoegdheden worden toe-
gekend als instrumentarium om dat aldus vastgestelde beleid ook daadwerkelijk
in de joint venture uit te voeren c.q. te doen uitvoeren. Zodanige bevoegdheden
- welke veelal formeel toekomen aan de AV van de joint-venture-NV of -BV -
kunnen onder  meer zijn: benoeming directieleden en andere belangrijke  top-
functionarissen; beslissingen omtrent algemene strategie en politiek   van   de
joint venture; beslissingen  over fundamentele aangelegenheden van welke  aard
ook:  volgen  van de resultaten: beslissing in  geschillen,  die  zijn gerezdn binnen
de  organisatie  en  die  aan het committee worden voorgelegd; beslissingen  over

80. Zie onder  meer Hof Amsterdam 15 november   1973,   NV   52,   blz.   86  e.v.   met noot Treurniet,
zie  in het buzonder  biz.  91  1.k.,  Van  Oven  in  WPNR  5333,  HR  5  november  1954.  NJ  1956.  321
(Tactor/Ritz-Rounge), waaromtrent Slagter, a.w., blz. 228.
81. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Polygram, zie daarvoor Jaarverslag NV Philips' Gloei-
lampenfabrieken 1975, biz. 31.
82. Vgl. Bloemsma,  t.a.p.,   blz. 190; Zihimann,   t.a.p.,   biz. 467; Brenninkmeijer,  diss.,  blz.   67  e.v.
83. Denkbaar is overigens, dat de hoofdlijnen van dit beleid in zijn verschillende onderdelen al bij
de joint-venture-overeenkomst nader worden uitgewerkt. Te denken valt bijvoorbeeld aan technische
en industriele politiek; economische en interne c.q. externe prijspolitiek; Zihlmann,  t.a.p.,  blz.  467;
vgl.  Brenninkmeijer, t.a.p.; terzijde  merk  ik  op,  dat  zich  in het geval het 'policy committee'  de
besluitvorming door de partners in de AV van de gezamenlijke vennootschap voorbereidt en vaststelt
hoe ten aanzien van bepaalde kwesties zal worden gestemd, de problematiek kan voordoen, welke
zich  manifesteerde  in het Wijsmuller-arrest  (HR   1 5  juli   1968,   NJ   1969,   101   m.n.   G. J. Scholten).
Zie daaromtrent verder Brenninkmeijer, diss., blz. 103 e.v.
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samenwerking met derden; recht op alle relevante informatie; wijze van besluit-
vorming door het committee (veto).84
107. Wij stuiten hier op een centrale problematiek, welke in het hiernavolgende
meer uitgebreid aan de orde zal komen. Veelal is de opzet van het 'policy
committee', de werkwijze en de bevoegdheden daarvan onderwerp van een
contractuele regeling. Een probleem rijst echter indien men deze contractuele
regeling van de samenwerking wil transplanteren op de vennootschap-rechts-
persoon, welke immers aan eigen wettelijke regels is onderworpen, ook waar het
betreft de interne organisatie van de vennootschap en met name de bevoegd-
hedenverdeling tussen de verschillende organen. Zo is de bevoegdheid tot
benoeming van bestuursleden normaliter (in de niet-structuurvennootschap)
voorbehouden aan de AV. Waar die AV in de joint venture (een enkele uit-
zondering daargelaten) uitsluitend bestaat uit de partners, kan op informele
wijze snel een algemene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen.
Ook echter kunnen bij overeenkomst regelingen worden getroffen, waarbij de
uitoefening in de 'close relationship' tussen aandeelhouders, worden gedelegeerd
aan het 'policy committee'. De joint venture zelf, d.w.z. de gezamenlijke ven-
nootschap, zal bij dat soort afspraken doorgaans ook zelf partij zijn, zodat het
bestuur daaraan is gebonden.
In mijn opvatting omtrent het rechtskarakter van de dochtervennootschap in het
algemeen en de joint venture in het bijzonder, welke laatste ik beschouw als een
vennootschap/rechtspersoon met een contractuele inslag, zijn zulke regelingen
mogelijk en rechtens geoorloofd. Gaat men echter ex lege stukken onder-
nemingsrecht injecteren in het vennootschapsrecht en daarbij aanknopen aan de
rechtsvorm zonder acht te slaan op het eigen karakter van dochter- c.q. ge-

zamenlijke vennootschappen, dan zou daarvan de consequentie zijn, dat het
statuut der vennootschap geen afwijkingeif zou toelaten in de geest als bedoeld
en dit statuut zou worden ingericht als betrof het een zelfstandige vennootschap.
Met name doel ik hier o.m. op de ingevolge de Structuurwet voor een 'grote'
NV  of BV verplicht voorgeschreven RvC, waaraan bepaalde belangrijke  be-
voegdheden (normaliter toekomend aan de AV) zijn toegekend. In de Neder-
landse Structuurwet is dit gevaar echter onderkend en zijn de bedoelde (ge-
zamenlijke) dochtervennootschappen dan ook van die verplichting uitgesloten.
Het policy committee kan - samenvattend - worden beschouwd als een 'orgaan'
binnen de samenwerking tussen de partners, dat zijn status en bevoegdheden
ontleent aan de tussen de partners gesloten overeenkomst/regeling tot samen-
werking en waaraan de gezamenlijke algemene concernleiding over de joint
venture is gedelegeerd. Als zodanig is het committee de spil waaromheen de

84. Hoewel ik daar verder in deze studie regelmatig en uitgebreid op zal terugkomen, merk ik reeds
thans op, dat men voor wat betreft de leiding van de joint venture onderscheid moet maken tussen
de algemene leiding (de vaststelling van de ondernemingspolitiek in hoofdlijnen) en de dagelijkse
leiding (day-to-day-management). Denkbaar is, dat de partners zich de algemene leiding voorbe-
houden, doch dat de dagelijkse leiding wordt uitbesteed aan een der partners of zelfs onder om-
standigheden aan een derde (al of niet een onderneming of natuurlijk persoon) met een bijzondere
kennis en bekwaamheid op het operationele terrein van de joint venture. Men leze daaromtrent
Veelken, a.w., biz. 27-54.
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totale joint venture structuur draait, daar het immers tegelijkertijd gestalte geeft
aan de particle Gleichordnung tussen de partners en tevens het aldus vastge-
stelde algemene (gezamenlijke) concernbeleid 'doorgeeft' (al of niet via de AV
van de gezamenlijke vennootschap) aan de joint-venture-NV of -BV.
Aan de spanningsverhouding die bestaat tussen de (mate van) zelfstandigheid
van het bestuur der (gezamenlijke) dochtervennootschap85 en die algemene
concernleiding86 door de moeders, zal hieronder nog uitgebreid worden terug-
gekomen.

108.  Inbreng en verdere jinanciering. Bij het prototype van de 50/50 joint venture,
welke voor onbepaalde tijd wordt aangegaan en waar divisionele activiteiten van
grotere ondernemingen worden samengebracht, is de inbreng bepaald door de
desbetreffende bedrijfsonderdelen in te brengen in de gezamenlijke vennootschap.
Hier is dan sprake van een partiale bedrijfsfusie.87
De facto wordt een hele onderneming (in de zin van een technisch organisa-
torische eenheid) ingebracht met alle daartoe behorende activa en passiva.88
Men kan daarbij vooral denken aan gebouwen, machines, terreinen, voorraden,
industriele eigendomsrechten en exploiteerbare know-how. Tegen deze inbreng
worden door de partners aandelen genomen in de gezamenlijke vennootschap.
Daar de aandelenverhouding in verband met de verdeling der zeggenschap in de
joint venture reeds tevoren pleegt te worden vastgesteld, is mogelijk, dat bij
onevenredigheid van de in te brengen waarden wordt 'bijgepast' in contanten
om de inbreng op het gewenste deel van het aandelenkapitaal te brengen.
Met het oog op de verdere financieringsbehoeften van de joint venture, welke
in beginsel niet nauwkeurig zijn te voorzien bij de start - althans zeker niet op
wat langere termijn - wordt wel overeengekomen,  dat de partners bij voort-
schrijdende financieringsbehoefte in de joint venture naar evenredigheid van hun
aandeel verder zullen bijdragen ('inbrengen') in de financiering, hetzij door
geldmiddelen in te brengen bij een verdere emissie van aandelen, hetzij door
middel van leningen, hetzij door middel van garanties tegenover krediet-
verleners.89

109.  Waarderingsgrondslagen. Ten aanzien van de inbreng bij de oprichting mag
ervan worden uitgegaan, dat een adequate waardering daarvan heeft plaats-
gevonden.90 Noodzakelijk is echter ook dat partijen het eens worden omtrent
85. Vgl. Forumbank-arrest,  HR 21 januari  1955, NJ  1959,43 en L6wensteyn, Wezen en bevoegdheid
van het bestuur  van de vereniging   en de naamloze vennootschap, diss. Amsterdam   (UvA)   1959;
zie echter Hof Arnhem 9 oktober  1974,  NJ  1976, 42.
86. Vgl. 2.3.2.1/2.3.3.5, vgl. ook par. 28 Departementale Richtlijnen.
87.  Vgl. 2.2.1 ; zie in het bijzonder Lutter, t.a.p. (Teilfusionen, etc.).
88. Ik kom daar verder nog op terug, maar wil hier opmerken dat m.i. in beginsel ook de arbeids-
contractuele relaties daarbij in ogenschouw moeten worden genomen; vgl. verder  Van der Grinten,
Fusies van ondernemingen, hoofdstuk III, biz. 1-4 en SEW 1968, biz. 151.
89. Vgl. Bloemsma,  t.a.p.,  blz. 190; Slagter, a.w.,  blz.  332; Van Hilten, a.w. biz. 48 e.v.; Zihlmann,
t.a.p., blz. 468.
90.  Behalve het voorschrift van art. 94 lid 1  sub d jo. lid 2 Boek 2 BW, dat een openbaarheid waar-
borgt, hebben ook partijen zelf er over en wees natuurlijk alle belang bij dat de inbreng correct wordt
gewaardeerd. Partijen zullen terzake derhalve de nodige nauwlettendheid in acht (moeten) nemen.
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de grondslagen voor de vaststelling van de winst- en verliesrekening van de joint
venture. Daarbij is met name van belang of men het eens wordt omtrent de te
volgen afschrijvings-, reserverings- en uitdelingspolitiek.91 Daaruit zal  dus ook
moeten blijken in hoeverre de partners willen meewerken aan 'zelffinanciering'
door de joint venture. Het verdient aanbeveling zowel afspraken te maken
omtrent een minimumreservering, als ook omtrent een minimumuitdeling, opdat
latere meningsverschillen zoveel mogelijk worden voorkomen.

110.   Bijzondere  verhoudingen   tussen  partner(s)   en  joint venture. Aansluitend bij
het voorgaande is noodzakelijk dat deugdelijke regelingen worden getroffen voor
de bijzondere verhoudingen tussen partner(s) en joint venture die ontstaan in
het kader van licentieverlening, technische hulp, overdracht know-how op
het gebied van management, marketing, financiering, etc., maar ook bijv.
betreffende onderlinge levering van grondstoffen, eind- of halffabrikaten. Ter
voorkoming van fricties in een later stadium is het verstandig, dat afspraken
worden gemaakt met betrekking tot de prijs die in het verkeer tussen partner(s)
en joint venture zullen gelden.,2 Afspraken dienen te worden gemaakt omtrent
de vraag wie recht heeft op innovatieve ontdekkingen in de joint venture zeif
(indien het belangroke en waardevolle industriale eigendom en know-how
betreft). Ook omtrent de vraag hoe gehandeld dient te worden als een der

partners een belangrijke vinding doet, welke naar toepassingsgebied ligt binnen

het werkterrein van de joint venture. Ook wederzijdse geheimhoudingsverplich-
tingen moeten adequaat worden geregeld. Daarbij is van belang dat bij het
aangaan van zodanige verplichtingen door de partners rekening wordt gehouden
met de mogelijkheid dat het eventuele controlerend belang in een der partners
wijziging ondergaat.93 In dat geval van bijvoorbeeld overname van een der
partners door een concurrent van de partner(s) zou het verder voldoen aan de
overeengekomen verplichtingen de betrokkenen ernstig nadeel kunnen be-
rokkenen.94
In dat verband kan tevens worden gewezen op de noodzaak om regelingen te
treffen ter zake van de terbeschikkingstelling van rechten, welke de partners
zelve hadden uit hoofde van overeenkomsten met derden. Alles voorzover die
rechten van belang zijn op het werkterrein der joint venture. Men kan daarbij
denken aan langlopende leverantiecontracten (grondstoffen, halffabrikaten),
licentiecontracten voor bepaalde industrille eigendomsrechten, huur- en erf-
pachtcontracten, optierechten op onroerende goederen, etc. etc. Het is evident,
dat dergelijke overeenkomsten niet zonder medewerking van de wederpartij
ten name van de joint venture kunnen worden gesteld. Soms zal in de des-
betreffende overeenkomsten de regel zijn opgenomen, dat ook dochteronder-

91.  Bloemsma, t.a.p., biz.  190,  191 ; Slagter, a.w.,  blz. 332.
92. Bloemsma, t.a.p., blz. 193.
93.  Bloemsma, t.a.p., blz. 198; Slagter, a.w., blz. 333; Zihlmann, blz. 468.
94.   Vgl.   Pres.   Rb.   Den   Haag  22  mei   1970,   NV  48,   biz. 51-56 (Goodrich, Goodyear/Vredestein);
zulks hangt wezenlijk samen met het karakter van de joint venture, die immers intuiti personae
wordt aangegaan.
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nemingen geacht worden contractspartij te zijn c.q. dat rechten daaraan over-
draagbaar zijn zonder toestemming, zoals bij sublicentierechten binnen concern-
verband. De problemen die terzake kunnen rijzen, zullen zoveel mogelijk
moeten worden afgedekt door deugdelijke regelingen.

111.   Wijziging  in controlerend belang  in  een  der  partners.  Het probleem  dat zich
voordoet indien de partner zelf wordt overgenomen c.q. het controlerend
belang daarin wordt gewijzigd, wordt veelal ondervangen door in zulke gevallen
een aanbiedingsplicht van aandelen (aan mededeelnemers, respectievelijk aan
de joint venture zelf) op te nemen welke het voor de partij wiens belangen
geschaad (zouden kunnen) worden, mogelijk maken het ongunstige effect te
neutraliseren.95 Enigszins vergelijkbaar met het gestelde probleem, maar dan in
omgekeerde zin, is het probleem dat zich voordoet met betrekking tot bestaande
contracten tussen de partners en derden, waarbij de derde vermoed kan worden
of uitdrukkelijk heeft bedongen, dat hij de joint ventures waarin zijn contracts-
partij deelneemt niet wenst te beschouwen als zijn tegenpartij. Zulks zou bij-
voorbeeld kunnen inhouden dat de joint venture niet zou meeprofiteren van
bepaalde quantumkortingen, die de partner zelf wel heeft. Voorzover de partners
verplichtingen op zich nemen zullen zij zich van zodanige problemen terdege
rekenschap hebben te geven.

'Ill. Orerdraagbaarheid aandelen. De samenwerking in een joint venture is bij
uitstek 'intuitu personae' 96. d.w.z. met het oog op de persoonlijke hoedanig-
heden (in ruime zin) van de partners aangegaan. De samenwerking heeft een
'close' karakter.97 Vanzelfsprekend komt het daarom het meest in aanmerking
bij de incorporation van de joint venture de rechtsvorm te kiezen van een
besloten vennootschap. (Een joint venture in de vorm van een NV zal zich
slechts zelden voordoen; denkbaar is zulks bij een zogenaamde tandemovername
(gezamenlijke overneming) door twee of meer ondernemingen van een beurs-NV,
waarbij het niet lukt alle aandelen in handen te krijgen en om die reden - voor-
alsnog - van omzetting wordt afgezien). Het gestelde houdt in dat in het normale
geval van de joint venture-BV de overdraagbaarheid reeds ingevolge wettelijk
voorschrift98 moet worden beperkt. De wettelijke regeling van aanbiedingsplicht

c.q. statutaire goedkeuringseisen moge ik bekend veronderstellen. Voorzoveel
nodig kom ik op een an ander terug.
Duidelijk is in ieder geval, dat gezien het 'close character' van de joint venture

95.   Bloemsma,   t.a.p.,   biz.   191 ; Slagter,   a.w.,    biz. 333; Rapport Commissie-Vennootschapsrecht
betreffende invoering van een geschillenregeling bij de besloten vennootschap, biz. 11, waar uit-
drukkelijk wordt gesproken over de mogelijkheid, dat ten aanzien van het geval van een wijziging
in het controlerend belang in een partner de vrijheid moet bestaan om overeen te komen, dat zulks
aankiding geeft tot een gedwongen overdracht van de aandelen door de desbetreffende partners.
96. Vgl. 1,8wensteyn, Praeadvies, blz. 11 e.v., 72.
97. Hodge O'Neal, a.w., biz. 8, vgl. 1.2.6 en Epiloog.
98. Artt. 175,195 Boek 2 BW; vgl. noot 79.
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de partners er absoluut belang bij hebben, dat de aandelen niet anders over-
draagbaar zijn dan met hun goedkeuring c.q. instemming.99

113.  Uiteraard is denkbaar - naar gelang van de concrete situatie - dat verdere
onderwerpen, dan welke hierboven zijn aangeduid, door partijen worden
geregeld. Met name valt te denken aan regelingen welke betrekking hebben op
situaties, waarin de partners al of niet als aandeelhouders in de gezamenlijke
vennootschap aansprakelijk zijn of worden gehouden voor verbintenissen van de
vennootschap.100 In zodanige gevallen doet zich de vraag voor wie van de
partners aansprakelijk is, als ook wie draagplichtig is.101 Vragen welke - norma-
liter - oplosbaar zijn aan de hand van algemene rechtsregels, maar ten aanzien
waarvan evenzeer denkbaar is, dat partijen daaromtrent een uitdrukkelijke
contractuele regeling wensen.102 Ik meen, dat partijen er verstandig aan doen
zich deze vragen terdege bewust te zijn om te voorkomen, dat in voorkomende
gevallen (onnodige) spanningen en meningsverschillen zouden optreden.
Verdere onderwerpen zijn nog denkbaar. Ik kom daar deels op terug als wij in
de volgende hoofdstukken de praktijkproblemen in joint-venture-verhoudingen
verder onder de loep zullen nemen. Voor het moment echter meen ik met de
bovenstaande beschrijving een duidelijke indruk te hebben gegeven van aan-
gelegenheden, die in het joint-venture-contract plegen te worden geregeld.
Nu in dit hoofdstuk vooral de structuur van de joint venture nader wordt
onderzocht, meen ik thans - in verband daarmede - de vraag naar de aard van
het joint-venture-contract aan de orde te moeten stellen.

2.2.4.   De  aard  van  de  joint-venture-overeenkomst

114. Bij de aanvang van dit hoofdstuk heb ik gesteld, dat ik mij in beginsel
niet zou bezighouden met een beschouwing van de joint venture vanuit de
invalshoek van het verbintenissenrecht. Als object van onderzoek is gekozen de
joint venture in de rechtsvorm van een NV of BV. Zulks houdt in, dat buiten
behandeling blijft  de - op zichzelf - ongemeen boeiende vraag  of niet reeds  uit
zijn eigen aard de joint venture - ook wanneer deze niet wordt gegoten in de
rechtsvorm van NV of BV - als rechtspersoon zou moeten worden beschouwd
nu het betreft een naar OBA_recht als vennootschap te kwalifiseren samenwerkings-

  vorm, die met wederzi

idse inbreng en voor gemene rekening handelend als
.zelfstandige_eenheid en onder gemeenschappeliike naam aan het rechtsverkeer

99. Vgl. Bloemsma,  t.a.p., blz. 191/192; Slagter,  a.w., blz. 333/334. Zie echter  artt.  1,  6,14  en  15
van de Ontwerp-Geschillenregeling Besloten Vennootschap (zie noot 79).
100. Zulks is denkbaar op grond, dat de partner(s) een akte van aansprakelijkheidsstelling hebben
gedeponeerd bij het Handelsregister in het kader van art. 343 Boek 2 BW. In het zesde hoofdstuk
zal een en ander nader worden onderzocht.
101. Vgl. Schoordijk, Het nieuwste huwelijksvermogensrecht, die voor het huwelijksvermogensrecht
een heldere analyse geeft van de problemen, die zich op dit terrein kunnen voordoen. Zie biz. 42 e.v.
102. Men denke bijvoorbeeld aan aansprakelijkheidsregelingen in het kader van door de partne«s)
aan de joint venture te leveren procestechnologie. Een exoneratie van aansprakelijkheid zijdens de
partners zal niet altijd met succes kunnen worden ingeroepen.
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  deelneemt. Een vraag overigens die naar ik meen ook naar huidig recht beves-
tigend zou kunnen worden beantwoord103 nu de joint venture in dat geval als
v.o.f. is te kwalificeren. Anders is dit wellicht weer indien de samenwerking niet
als v.o.f. kan worden gekwalificeerd. Overigens ontmoeten wij deze vraag-
stelling weI weer bij onze beschouwingen omtrent het karakter van de gezamen-
lijke vennootschap.
115. De joint-venture-overeenkomst in de eerder behandelde zin (nos. 95 e.v.)
is m.i. te duiden als een overeenkomst van eigen aard. Wezenlijk is het een
samenwerkingsovereenkomst, doch bij gebreke van een algemene wettelijke
regeling daarvaniol, blijft het sui generis karakter gehandhaafd. Het is gemengd
van aard.105 Overzien wij de geschetste inhoud van een joint-venture-overeen-
komst, welke leidt tot een gezamenlijke NV (BV), dan zijn de volgende elementen
het meest markant:

Q Scholten, WPNR 2741-2745, Over rechtspersonen, Verz. Geschriften dl. III, biz. 289 e.v.,
die toen reeds tegen de als heersende leer geldende niet-rechtspersoonlijkheid van de v.o.f. en zich
richtende tegen Molengraaff, Polak, Kist-Visser  (noot  1 -3,  biz.  303) de rechtsnersoonliikheid van de
v.o.f. verdedigde, zich daarbij t aserende op de bijzondere regels betreffende compensatie, beslag,
executie, procesrecht en thillissement. alsmede OD historische beschouwing lie ook zijn noot onder
HR 14 april 1927 (beslissende dat de wet de faillietverklaring van de v.o.f. als zodanig toelaat)
waar hij verzucht:  'Zou het een stap zijn tot de erkenning van de rechtspersoonlijkheid onder firma?' ;
zie ook WPNR 3052, Verz. Geschriften, blz. 190, waar hij de vraag stelt of wij de rechtspraak (in
zijn constante afwijzing van de rechtspersoonlijkheid) niet beter mogen verstaan, dan deze zichzelve
doet; Eggens bouwt Scholten's betoog verder uit in zijn m.i. magistrale praeadvies 'In- en uittreden
van  leden bij vennootschappen onder firma', Verz. Privaatrechtelijke Opstellen  (dat - vreemd
genoeg - vrijwel nergens wordt geciteerd). Eggens stelt  daar  (blz.   393): 'De vennootschap onder
firma valt rechtens te denken als de vereeniging van velen (eenh-eid) tot 6611(-heid), welke als zodanig

4 (door hare leden)  aan het rechtsverkeer deelneemt,  en  dat het  met  de  wet (de overheid)  is  die  deze
I eenheid schept - doch  dat dit de betrokkenen  doen,  die zich daartoe vormen en daarmede - be-
ETRIRemkZhunne zelfstandigheid prijs geven. door lid te worden van een geheel, waaraan ten iii
 betrekking   waartoe)   zii   zich - betrekkeliik - ondenexhikt maken'. Vgl. voorts Asser-Scholten-

Bregstein-Van der Grinten, biz. 197 waar Van der Grinten de rechtspersoonlijkheid niet principieel
afwijst, doch stelt dat deze bij een constante jurisprudentie in andere zin niet mag worden gesteld als
een  regel van Nederlands recht. Hij verwijst daarbij  in het bijzonder  naar  HR 20 november  1914,
W. 9739; HR 2 november 1949, NJ 1950, 52; HR 6 april 1951, NJ 1951, 465; HR 9 april 1958,
NJ 1958, 311, Zulks blijkt ook uit Handboek, nr. 60: 'Neemt men echter aan dat de v.o.f. en de c.v.
rechtspersonen  zijn,  dan  zijn dit vormen  van niet-volkomen rechtspersoonlijkheid  in  deze  zin'.
Anders: L8wensteyn,  diss.   biz.   12/13,  die  zich  dsar over de vraag niet geheel duidelijk uitlaat;  zie
echter naar aanleiding van het ontwerp NBW 'De rechtsverhouding tussen de vennoten onderling',
NV  51,  blz. 79-83; Slagter,  a.w.,  blz.  77 e.v., Dorhout  Mees, Kort Begrip,  6e  druk,  biz. 65; Smits,
De externe gebondenheid   van het vennootschapsvermogen, diss.; Heuff, Praeadvies   1970,   biz.   8;
Van Schilfgaarde, WPNR 5251 en Praeadvies 1974 (naar aanleiding van Boek 7 NBW). Zie verder
art.  7.13.1.2  lid 2 waarbij  aan de openbare vennootschap rechtspersoonlijkheid wordt toegekend en
de  Toelichting,   blz.   1085,   1086  en 1089; Maeijer,   NJB   1973,   biz.   85   e.v. Zie omtrent de rechts-

1

persoonlijkheidsvraag ten aanzien van de maatschap: Pitlo III, biz. 455-459 en vooral ook Asser-
Kamphuisen, biz. 459 e.v. Schoordijk, Het nieuwste huwelijksvermogensrecht, biz. 39-42, stelt
- m.i.   terecht - dat   ook de huwelijksgoederengemeenschap rechtspersoon   is;    vgl.    Toel.    Boek   7
blz. 1084. Tenslotte wijs ik op Van der Velden, De vereniging-rechtspersoon en haar leden, diss.
biz. 39 e.v., die voor de vereniging steeds rechtspersoonlijkheid wil aannemen (vgl. Asser-Kamp-
huijsen). overigens zij opgemerkt  dat  Van der Grinten, Supplement,  biz.  17 de ondernemingsraad
van een v.o.f. waarin door een 'grote' NV of BV wordt deelgenomen aan dem wil toerekenen.
104. Vgl. Asser-Kamphuizen, biz. 459-464,  die  zulk een regeling zou verwelkomen;  hij  acht  het
samenwerkingskarakter wezenlijk  voor de maatschap; anders echter art. 7.13.1.1   en de Toelichting
waartegen weer - terecht - Van Schilfgaarde, Praeadvies, biz. 4 e.v.
105. Zihlmann, Gestaltung und Risiko der Partnerschaft in Gemeinschaftsunternehmen, AWD 1974,
biz. 466.
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Ci)   Vaststelling doel en werkterrein van de joint venture: waar de partners zelf
ondernemingen zijn, die ook als zodanig blijven opereren is dit element
een van de meest wezentijke. Daarbij wijs ik op de samenhangende ont-
houdingsverplichtingen welke kunnen worden overeengekomen om op het
terrein van de joint venture werkzaam te zijn.

Cii)    Overeenkomst  tot  oprichting  van  een  ge,neenschappelijke  vennootschap   (NV
of Bv); binnen het vennootschapsstatuut (oprichtingsakte, statuten) kan
de juridische organisatie grotendeels  (doch niet geheel) worden afgedekt;
(ontwerp-)statuten vormen doorgaans een van de bijlagen bij het contract.

(iii) Inbreng  door  de partners; deze heeft zowel betrekking op de inbreng bij

oprichting (art. 94) alsook op de verdere steun voor de toekomst.
Ov)  Gezamenlijke leiding door de partners over de activiteiten van de joint venture

(als gezamenlijke onderneming); het contract regelt de wijze van besluit-
vorming over en uitoefening van de gezamenlijke leiding over de joint
venture; het bewerkstelligt een samentrekking van beslissingsmacht  over
economische activiteiten binnen de scope van de joint venture.106

(v)     De  santemverking   gedurende  de  overeengekomen  periode;  behalve  de   reeds
genoemde inbrengverplichting na oprichting en de gezamenlijke leiding
denke men aan de bijzondere verhoudingen tussen de partners (afzonderlijk)
en de joint venture (zie nos. 110,111).

116. Aldus beschouwd is de joint-venture-overeenkomst dus inderdaad een
overeenkomst sui generis, strekkende tot de oprichting van instandhouding van
een gezamenlijke onderneming in de rechtsvorm van een NV of BV. Vraagt men
zich af welk rechtskarakter deze overeenkomst bezit, dan moet worden opge-
merkt,  dat die vraag eigenlijk misleidend  is.   Door de overeenkomst  of  (NB !)
de regeling tussen de partners wordt een rechtsbetrekking tot stand gebracht,
welke - in totaliteit gezien - behalve  door de overeenkomst (regeling) zelve
mede wordt beheerst en begrensd door de regelen van het vennootschaps- en
ondernemingsrecht.  In  de joint  venture  manifesteert  zich - zoals Zihlmann,
t.a.p., blz. 466 stelt - een 'eigenartige Verschmelzung vertraglicher und korpora-
tiver Elemente'.
Daarmee stuiten wij op de kernproblematiek in de joint venture. De vraag
nainelijk hoe zich die contractuele en vennootschaps (ondernemings-)rechtelijke
eleinenten ten opzichte van elkaar verdragen. Beschouwt men de vennootschap
eli  ook  de   (gezamenlijke) dochtervennootschap streng institutioneel, zo zou zulks
betekenen, dat het typisch contractuele samenwerkingskarakter (met alle daarbij
noodzakelijke en feitelijk voorkomende verdere afspraken) niet tot gelding zou
kunnen komen. Wij zagen deze problematiek in het Amerikaanse vennootschaps-
recht voorkomen, waarbij ik onder meer in herinnering mag roepen de zaak
Jackson v. Hooper, waarbij gesteld werd dat de partners 'cannot be partners
inter sese and a corporation to the rest of the world'. Een dergelijke 'of-of'-
benadering is, meen ik, weinig vruchtbaar en leidt gemakkelijk tot resultaten,

106. Vgl. Boukema, VVS Algemeen Deel,  I  E,  biz.  5 e.v.;  vgl.  noot 80.
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welke fundamenteel strijden met datgene wat in de rechtswerkelijkheid als juist
en rechtvaardig wordt gevoeld. Een begin van een dergelijke 'of-of-benadering
zou worden gemaakt door hier reeds te trachten te komen tot een kwalificatie
van de joint-venture-overeenkomst. Geconstateerd hebbend welke belangrijke
elementen deze bevat, meen ik, dat eerst zal behoren te worden onderzocht in
welke mate het vennootschaps- en ondernemingsrecht de 'close relationship'
tussen de partners onderling en tot de gezamenlijke vennootschap kan gedogen.
Zoals zal blijken kom ik daarbij tot de conclusie, dat de joint venture principieel
een instrumenteel karakter heeft en daarbinnen de nodige ruimte bestaat voor
een rechtens geldige close relationship tussen de partners. Opgemerkt zij, dat
alsdan het rechtskarakter van de joint venture als geheel wordt beschouwd,
hetgeen mij de enig juiste methode lijkt te zijn. Binnen dat kader past een
gerelativeerde beschouwingswijze omtrent het rechtskarakter der - gezamenlijke -
dochtervennootschap. Gerelativeerd  in  de  zin van: gedachlin de relatie  tot  de
- gezamenlijke - moeder(s).
Deze  problematiek  is - als eerder herhaaldelijk opgemerkt - van concern-
rechtelijke aard. De totale joint-venture-verhouding vertoont immers (zie onder
meer   no.   53   hierboven)   een   combinatie  van   een  partiele  Gleichordnung    (neven-
schikking)  en  een  meervoudige  Unterordnung  ( onderschikking). Door  de  part-
ners wordt in de partiale Gleichordnungsverhouding (meestal door het policy
committee) gezamentijk een algemeen concernbeleid vastgesteld voor hun
gezamenlijke dochtervennootschap. Deze laatste ervaart de eenmaal vastgestelde
beleidslijnen als 'enkelvoudig'. Gaat het echter over rechtsgevolgen, welke zijn
te verbinden aan het feit, dat (het bestuur van) de joint venture niet een 'eigen'
beleid voert, dan worden die gevolgen meestal gekoppeld aan de aard van de
onderschikkingsverhouding. Daar deze bij joint ventures in dat opzicht van
meervoudige aard is, rijst de vraag hoe normen, welke zijn geschreven voor
enkelvoudige moeder-dochter-relaties, meervoudig kunnen/moeten worden toe-
gepast in joint-venture-verhoudingen. Voor een en ander moge ik verwijzen
naar de terreinverkenningen in het Duitse AG-concernrecht. Zie hierboven  1.3.
Hierna zal aandacht worden besteed aan aanknopingspunten, welke zijn te
vinden in ons eigen vennootschaps- en ondernemingsrecht, waarbinnen - zoals
nader zal worden aangeduid - verschillende aanzetten  zijn te vinden  in  de
richting van een Nederlands 'concernrecht'. Duidelijker dan in het Duitse recht
is daarbij - met name in de structuurregeling voor 'grote' vennootschappen -
het eigen karakter van de dochter in relatie tot de moeder onderkend.

2.3. De joint venture als gezamenlijke vennootschap/onderneming

2.3.1. Inleiding
117. Het onderzoek richt zich op de gemeenschappelijke onderneming in de
rechtsvorm van een NV of BV. Gezien het 'besloten' karakter van de samen-
werkingsverhouding tussen de partners zal - zoals gezegd - normaliter de BV-
vorm het meest in aanmerking komen om de samenwerking te incorporeren
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(al is het profiel van deze rechtsvorm nog weinig 'besloten' nu immers de BV in
belangrijke mate is te beschouwen als een 'pseudo-NV').
Niet het oogmerk van beperking van aansprakelijkheid zal normaliter de door-
slag geven bij de keuze van een dezer rechtsvormen, doch het voordeel van een
vertrouwd institutioneel kader, dat daardoor wordt geboden voor de inrichting
van de gemeenschappelijke organisatie en de taakstelling en verantwoordelijk-
heden van de daarbinnen optredende functionarissen. Fiscale overwegingen
kunnen en zullen vaak tevens - zoals gezegd - een belangrijke rol spelen.

118. Tengevolge van het incorporeren der samenwerking treden afzonderlijke
rechtsnormen in werking, die enerzijds het vennootschapsrecht in enge zin
betreffen, in ruime zin het ondernemingsrecht. Zie nos. 78 e.v. Het joint-venture-
contract dat in beginsel vrij kan worden aangegaan, zal overigens ook reeds op
zichzelf, daar het een concentratie van beslissingsmacht tot stand brengt en
leidt tot een gezamenlijke onderneming, onderworpen zijn aan bepaalde be-
perkingen.107
Denkbaar (en misschien wel waarschijnlijk) is - zoals gezegd - dat in de verder
gelegen toekomst - zoals Sanders heeft gesuggereerd108 - een afzonderlijk onder-
nemingsrecht wordt tot stand gebracht waarin de functie van het klassieke
vennootschapsrecht verder wordt teruggedrongen en de bedoelde ondernemings-
rechtelijke normatuur in (veel) mindere mate dan thans het geval is wordt
gekoppeld aan de rechtsvorm van de onderneming. In zijn opvattinglog zou tot
een op deze wijze gecodificeerd ondernemingsrecht ook een aparte groep
concernrechtelijke bepalingen moeten behoren.
Het lijkt nog een lange weg vooraleer we zover zijn. Boek 2 BW voorziet nog
niet in een afzonderlijk concernrecht, al bevat het wel regels van concern-
rechtelijke aard waarover hieronder. Aanvaarding van een Europese Richtlijn
tot harmonisatie van het concernrecht zou de noodzaak met zich brengen een

dergelijk afgerond concernrecht tot stand te brengen. (Een voorontwerp voor
een zodanige Richtlijn is in ruime kring verspreid in december 1975).
Intussen doet zich wel het probleem voor van fricties tussen vennootschappelijke
structuren en ondernemingsrechtelijke normen, die worden gesteld ter be-
scherming van een ruimere kring van bij de onderneming betrokken belangen.
Dit probleem doet zich a fortiori voor in de complexe joint-venture-structuur,
waar - ik stel dat hier voor het gemak nog even zonder verdere toelichting -
er m.i. van uit gegaan moet worden dat de gezamenlijke onderneming in een
concernrelatie staat tot de partners.110
Het is noodzakelijk ons in dem vraag nader te verdiepen alvorens verder aan-
dacht wordt besteed aan de normen, welke toepasselijk zijn op het totstand-

komentll en het functioneren van de gezamenlijke onderneming. Alvorens dan

107. Men denke o.a. aan de verplichtingen uit de Fusiecode, de WOR en - onder omstandigheden -
ex   art.   52,1 WvK; daarnaast moet ook steeds worden rekening gehouden met kartelrechtelijke
aspecten, welke in deze studie buiten beschouwing blijven.
108.  Op  weg naar ondememingsrecht,  in 'Met eerbiedigende werking',  blz.   231   e.v.;  vgl.  2.1.3.
109. T.a.p. blz. 236.
110. Zic hierna 2.3.3.
111. Zie hierna hoofdstuk 4.
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toe te komen aan de in mijn opvatting bij de joint venture centraal staande
gemeenschappelijke leiding, lijkt het nuttig eerst een enkele opmerking te maken
omtrent het 'concernrecht' in Nederland in het algemeen.

2.3.2. Enkele opmerkingen omtrent Nederlan(is 'concernrecht' in het algemeen

2.3.2.1. Het begrip 'concern' en 'concernleiding'
119. Onder een congern kan in het algemeen worden verstaan een samenstel van
juridisch zelfstandige vennootschappen, die met elkaar een economische eenheid
vormen, welke wordt geleid vanuit de moedervennootschap.112 Veetal ontstaat
een concern door fusie en overname, alsook door autonome oprichting van
dochterondernemingen, houdstermaatschappijen (en ook joint ventures).113 Op
zichzelf zou het denkbaar zijn, dat iedere onderneming, hoe groot ook, in
juridisch opzicht zou worden gegoten in de vorm van 66n naamloze of besloten
vennootschap. Dat zou echter betekenen, dat in geval van fusie en overname
telkens het overgenomen bedrijf zou moeten worden samengesmolten met de
overnemende onderneming, gevolgd door liquidatie van de rechtspersoon.114
In de praktijk gebeurt dit zeklen en wordt veelal de overgenomen vennootschap
intact gelaten en organisatorisch ingepast binnen de totale economische eenheid
van de overnemende onderneming. Ook echter komt het voor dat nieuwe
dochtervennootschappen worden opgericht vooral met het oog op een duidelijke
en vertrouwde structuur, waarbinnen de organisatie van - in dit geval - nieuwe
of gediversifieerde activiteit eenvoudig kan worden gerealiseerd (zoals ook bij de
joint venture het geval is). Daardoor ontstaan stapelvormen.
De concernsamenhang berust daarbij meestal op bezit van (de meerderheid)
het aandelenkapitaal in de dochter, doch kan ook op contractuele regelingen
berusten, zoals in het Duitse recht mogelijk is op grond van een Beherrschungs-
vertrag (waarbij een concernband kan worden bewerkstelligd zonder deelneming
in het kapitaal van de 'dochter'). Zie omtrent e.e.a. nos. 59 en 63. De meerder-
heidsdeelneming c.q. contractuele regelingen stellen de moeder in staat over de
dochter een algemene concernleiding te voeren.115
Eerder zagen wij in het Duitse recht ook de figuur van het Gleichordnungs-

112.   Handboek,   blz.    111 ; Slagter,    a.w,,   blz. 360, Uniken Venema, Beekhuisbundel,    biz.    267,
NV  48,  biz.  94 e.v., Maeijer, Vennootschapsrecht in beweging,  blz.  193 e.v.; Rapport Commissie
Vennootschapsrecht, Bijlage   bij   de   MvT   bij de Structuurwet, Zitting 1969-1970,    10 751,   nr.   4,
blz.  21 r.k.; Westbroek, Praeadvies,  blz. 7; Hillen,  NV  47,  biz.  178  e.v.;  vgl,  par.  17,  18  AktG,
Wetsontwerp Coustd 1974, artt.  1  t/m 6, vgl.  Rodiere, Het vennootschapsrecht voorzover van belang
voor de concentratie,   blz.   55;   in een concern zoals Unilever  moet men overigens spreken  van  de
moedervennootschappen. De moeders vormen daar immers ten opzichte van elkaar een Gleich-
ordnungsconcern.
113.  Slagter,  a.w.,  blz. 360; Uniken Venema,  t.a.p.,  biz. 267; Handboek,  biz.  109;  Rodiere,  a.w.,
biz. 55 e.v.

114. Dit zou anders zijn, indien Nederland de juridische fusie zou kennen, zoals bijvoorbeeld het
AktG par. 339 e.v. In het toekomstige recht zal deze figuur ook in Nederland mogelijk gemaakt
(moeten) worden. Vgl. Derde Richtlijn; Ontwerpverdrag Internationale Fusies; Ontwerp Statuut SE,
het fusieartikel in het NBW is - in afwachting van de verdere ontwikkelingen - geschrapt.
115. Uniken Venema, Beekhuisbundel,  biz. 265 e.v., Slagter,  a.w., biz.  360 e.v.
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konzern, waarbij verschillende ondernemingen onderworpen worden aan een
'einheitliche Leitung' zonder dat de ene onderneming van de andere (op welke
grond dan ook) afhankelijk is. Deze figuur komt ook in Nederland voor.116

120.  Bezien  wij - vooraleer hieronder meer in detail op bepaalde vragen  van
een Nederlands 'concernrecht' in ontwikkeling  in  te  gaan - in hoofdlijnen,
welke regelingen van concernrechtelijke aard wij thans kennen en hanteren wij
daarbij dezelfde criteria als hierboven in no. 55 genoemd (rechtsvorm: configura-
ties; beschermde belangengroeperingen), dan zien wij globaal het volgende beeld:
(i)    Het Nederlandse recht kent niet - als het Duitse - een samenhangend geheel

van concernrechtelijke regels, die aanknopen aan een bepaalde rechtsvorm;
wel zijn afzonderlijke regelingen  aan te wijzen;  zo  is de structuurregeling
voor grote vennootschappen toepasselijk  op de 'grote'  NV en BV; daarbij
zijn voor de 'afhankelijke' dochters en joint ventures vrijstellingen c.q.
mitigaties voorzien   (zie   5.3.2  en   5.3.4); de regelingen   ter  zake   van   de
medezeggenschap van werknemers in concernverband zijn voor wat betreft
hun rechten uit de WOR niet gebonden aan een bepaalde rechtsvorm
(in  verband  met het neutrale 'ondernemings'-begrip  in  de  WOR);  ook  de
invloed van concernwerknemers op de samenstelling van de RvC bij de
moeder is (indien -een structuur-RvC aanwezig is) niet afhankelijk van  de
rechtsvorm van de (dochter-)onderneming, waar zij werkzaam zijn (vgl.
art.   158   lid   13); de regels inzake bescherming van crediteuren ingevolge
art.  343  is - voorzover hier relevant - van toepassing  op de dochter-NV
en -BV (zie daaromtrent hieronder 6.2.4) daarbij wordt aan de vrijstellings-
mogelijkheid van de verplichting de jaarrekening volgens bepaalde regels
in te richten de voorwaarde verbonden, dat de moeder zich aansprakelijk
stelt voor de schulden van die dochter(s).

(ii) Beziet men de conjiguraties, waarop de regels van Nederlands 'concern-
recht' toepasseluk  zijn, dan hebben deze betrekking op:
- onderschikkingsverhoudingen (vide de regelingen inzake de dochtervrij-
stelling en mitigatie in de structuurregelitig voor 'grote' NV's en BV's en
de vrijstelling publicatieplicht met verplichting tot aansprakelijkstelling
van  art.  343);
- nevenschikkingsverhoudingen (vide de samentellingsregeling bij vrij-
gestelde internationale holdingvennootschappen in art. 153 lid 3 sub b en
de  regeling van de samengevoegde jaarrekening in. Titel  6  Boek  2;  zie  ook
de regelingen inzake de COR en GOR in  artt.  33 en  34 WOR);
- joint ventures (anders dan in het Duitse recht zijn in het Nederlandse wel

uitdrukkelijk bepalingen opgenomen terzake van joint ventures;  vide   de
vrijstellings- en mitigatieregels in het kader van de structuurregeling voor
grote NV's en BV's).

116.  Bijvoorbeeld het Unilever-concern, waaromtrent Hofman, TVVS 1968, biz, 279 e.v.; vgl. no. 58,
op deze plaats wijs ik er op, dat op verschillende plaatsen in het algemeen aandacht is besteed aan
de concernrechtelijke problematiek;  zie voor Duits concernrecht:  1.3.2.  voor het concernrecht  in
verband  met het medezeggenschapsrecht:  5.2.1-5.2.3,  voor het concernrecht  in het SE-statuut:
6.1.5.    Speciale   aandacht   vraag    ik   ook    voor   het    Voorontwerp    Richtlijn   Concernrecht:    6.1.6-6.1.7.

81



JOINT VENTURES NAAR NEDERLANDS RECHT

(iii) De beschermde belangengroeperingen zijn de facto reeds aangeduid onder (i).
Onmiddellijk moet aan dit korte overzicht worden toegevoegd, dat waar het
Nederlandse 'concernrecht' nog verre van volledig is, bij verdere doordenking
van de bestaande normen wel een zekere uitbouw kan worden gegeven aan de
bestaande regels. Van centrale betekenis zal daarbij blijken te zijn de vraag of
en zo ja onder welke condities door de moeder een algemene concernleiding
mag worden uitgeoefend door de dochter. Anders dan in het Duitse recht is
voor de beantwoording van die vraag geen rechtstreeks beroep mogelijk op
terzake toepasselijke wettelijke regels. Bij gebreke van dergelijke expliciete regels
zal het noodzakelijk zijn vrij diepgaand te onderzoeken, welke mogelijke aan-
knopingspunten zijn te vinden voor een in de totaliteit van onze wetgeving
opgesloten liggend systeem.
121. In het Duitse recht zagen wij reeds, dat de bevoegdheid tot uitoefening
van een 'einheitliche Leitung' in het geval van een Beherrschungsvertrag en bij
Eingliederung uitdrukkelijk op de wet berust. Zie daaromtrent nos. 62 en 63.
In het geval van een 'faktisches Konzern' is de mogelijkheid duidelijk open-
gelaten, doch daaraan worden gevolgen verbonden, indien daadwerkelijk een
'Fremdbestimmung' plaatsvindt. Zie no. 64.
Een  rechtsfiguur  als het Beherrschungsvertrag kennen  wij - als gezegd - niet
in het Nederlandse recht.117 Wel wordt deze rechtsfiguur voorgesteld in het
Voorontwerp Richtlijn Concernrecht (als door de lid-staten verplicht in te
voeren regeling)118 en is ook het Franse initiatief-ontwerp Coust6119 voornamelijk
gericht op de invoering van een concernrechtelijke regeling, waarin het 'contrat
d'affiliation' een centrale betekenis toekomt.
Kennen wij naar Nederlands recht niet een zodanige rechtsfiguur, wel noemt
Van der Grinten120 enkele vormen, die daarmede verwantschap hebben, onder
meer de beheersovereenkomst. Daarvan noemt hij als voorbeeld de AGO, een
groep van samenwerkende verzekeringsmaatschappijen, waarbij het centrale
beleid' krachtens overeenkomst was toegemeten aan een Raad van Bestuur,
die geen orgaan was van de samenwerkende vennootschappen. De vraag of men
rechtens in de overeenkomst van deze aard zo ver kan gaan, dat de autonomie
van de partners of van een van de partners in een zodanige samenwerking ten
aanzien van alle economische beleidsbeslissingen van importantie geheel wordt
opgeheven, beantwoordt hij bevestigend. Hij ziet hier evenmin strijd met het
vennootschapsrecht. 'Wanneer economische zelfstandigheid niet in strijd is met
de openbare orde of goede zeden, kan bezwaarlijk worden geponeerd dat een
overeenkomst, die hiertoe strekt, zich niet naar openbare orde of goede zeden
zou verdragen'.121 Daardoor worden niet de eigen organen van de zich ver-
bindende rechtspersoon terzijde gesteld, doch wordt de rechtspersooR als
juridische entiteit verbintenisrechtelijk gebonden tot een bepaald economisch
117. Vgl. echter mijn opmerkingen onder  6.2.4.
118. Onderdeel B (artt. 8 tim 28).
119. Proposition de loi sur les groupes de societts et la protection des actionaires, etc., Assemblte
Nationale 1974-1975, no. 1211, artt. 7 e.v.
120.   Fusies van ondernemingen, hoofdstuk  V,  biz.  2-19.  Vgl.  ook  SEW  1968,  blz.  148  e.v.
121. T.a.p. biz. 5.
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gedrag. Van der Grinten komt daarbij wel - m.i. terecht, omdat van een autonome

doelverwerkelijking in zulk geval geen sprake meer is en de vennootschap
daardoor in feite haar identiteit verliest - tot de conclusie, dat het bestuur een

dergelijk diep ingrijpende verbintenis niet op eigen houtje kan aangaan, doch
daartoe de toestemming behoeft van de algemene vergadering.122 Hetzelfde kan
worden gesteld ten aanzien van het nevenschikkingsconcern in het algemeen,

waarin twee of meer vennootschappen hun beleid geheel afhankelijk maken van
een gezamenlijk vast te stellen uniforme leiding zonder dat de ene van de andere

afhankelijk wordt (in verticale zin).
Daarmede lijkt het verschil met het Duitse recht m.i. geringer geworden, al
blijft staan, dat het Beherrschungsvertrag een uitdrukkelijke regeling heeft ge-
vonden in het Duitse vennootschapsrecht, terwijl ten onzent langs de weg van
interpretatie van het wettelijk systeem tot een gelijkend (niet gelijk) resultaat
kon worden gekomen.123 Allerbelangrijkste verschil blijft weI dat een beheers-
overeenkomst als bedoeld geen zekerheid biedt, dat het bestuur van de af-
hankelijke vennootschap zich daar ook daadwerkelijk aan houdt, als niet tevens
het bestuur van de afhankelijke vennootschap voor het behoud van zijn positie
afhankelijk is van de 'heersende' onderneming, omdat door deze laatste (een
meerderheid van) de aandelen in de afhankelijke vennootschap wordt gehou-
den.in Evenmin wordt een oplossing gegeven voor de vraag op welke wijze de
extern betrokken belangen behoren te worden beschermd.
122. Daarmede zijn wij voor wat het Nederlandse recht betreft terug tot de
eigenlijke kern van de concernsamenhang. Bij (middellijk of onmiddellijk) bezit
van alle aandelen is de moedermaatschappij in de gelegenheid het beleid in de
dochter te bepalen. De gedetailleerdheid van de aanwijzingen hangt daarbij af
van de mate van integratie van de dochter in de concernorganisatie.125 Het
bezit van de aandelen in de dochter biedt de moeder een instrument om die
leiding te kunnen doorzetten omdat het bestuur vrijwel onmiddellijk zou kunnen
worden ontslagen, indien het zou weigeren de aanwijzingen van de moeder op
te volgen. Daarbij dient bedacht te worden, dat eenzijdige aanwijzingen of
instructies betrekkelijk zelden als zodanig zullen worden gegeven, daar doorgaans
aan een bepaalde beslissing een uitgebreid vooroverleg zal voorafgaan, waar-
binnen op basis van studie en overleg tot een gemeenschappelijk besluit wordt
geconcludeerd. Normaliter zal dit alles echter niet aan de orde komen, daar
bestuurders van dochterondernemingen doorgaans in hun functie worden

122. T.a.p. blz. 6.
123. Van der Grinten gaat t.a.p., blz. 7 c.v., ook in op de bescherming der aandeelhouders en
crediteuren. Ik kom daarop in het derde hoofdstuk terug. Ik merk op, dat onderscheid kan en moet
worden gemaakt tussen het geval, dat realiter de Geschaftspolitik wordt vastgesteld door een andere
(rechts-)persoon, zijnde normaliter de moedermaatschappij. In dat geval is er sprake van Fremd-
bestimmung Daarvan te onderscheiden is het geval, dat de directie van cen onderneming (dagelijkse

leiding) bij management-contract wordt opgedragen aan een buiten de onderneming staande persoon
of onderneming. Een dergelijke managementopdracht behoeft niet te leiden tot Fremdbestimmung.

Zie Veelken, Der Bebriebsfuhrungsvertrag im deutschen und amerikanischen Aktien- und Konzern-
recht, blz. 27-54.
124. T.a.p., blz. 8; Uniken Venema, t.a.p., biz. 268,269.
125. Uniken Vcnema, t.a.p., blz. 268.
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benoemd, als betrof het de benoeming van een bedrijfsleider in een bedrijfs-
onderdeel. Organisatorisch verschilt hun positie veelal de facto niet van deze
laatste.126 Dit alles is (enigszins) anders bij een vennootschap, waarin niet alle,
maar wel een meerderheid der aandelen in handen is van de moeder. Hier
spelen zelfstandige belangen van derden een rol, waarmede het bestuur op
adequate wijze rekening heeft te houden. Transacties tussen dergelijke concern-
maatschappijen zullen - als regel - op verantwoorde basis dienen plaats  te
vinden. De goede trouw, welke de verhouding tussen de vennoten beheerst,
verhindert, dat de meerderheidsaandeelhouder de afhankelijke vennootschap
zou 'uithollen' tot eigen voordee1127 Het is met betrekking tot deze 'outside'-
belangen in het concernverband, dat de regel van het Forumbankarrest een
- betrekkelijke - rol speelt.

2.3.2.2. De 'zelfstandigheid' van het bestuur ener dochtervennootschap. Het
Forumbankarrest

123.   In zijn arrest   van 21 januari   1955, het zogeheten Forumbankarrest128,
besliste de Hoge Raad post alia, dat 'ook de algemene vergadering de bij wet en
statuten getrokken grenzen harer bevoegdheid niet mag overschrijden'. Enkele
overwegingen daarvoor  vat  de  Hoge  Raad het cassatiemiddel aldus samen:
'dat bij het primaire middel, mede blijketfs de mondelinge toelichting, de stelling
wordt verdedigd, dat de algemene vergadering, ondanks het feit dat de inkoop
van eigen aandelen in het algemeen tot de bevoegdheid van de directie behoort,
bevoegd is aan de directie opdracht te geven een bepaald aantal eigen aandelen
voor een bepaalde prijs van bepaalde verkopers te kopen, en wei omdat de
bestuurders ondergeschikt zijn aan de naamloze rennootschap en de algemene
vergadering   de   Iwogste   macht   in   de   naamloze   vennootschap   bezit.'   (curs.   van
mij R.).
De AV is niet de hoogste macht binnen de vennootschap, zegt derhalve de
Hoge Raad, zu mag de grenzen harer bevoegdheden, welke door wet en statuten
zijn getrokken, niet overschrijden.
Het arrest is vooral geduid als een markering van de ontwikkeling van de
opvatting, dat de vennootschap was te beschouwen als een overeenkomst van
aandeelhouders129, waarbij de directie een mandataire positie innam ten aanzien
van de AV, naar de 'nieuwe' opvatting, dat de NV was te beschouwen als een
instituut ten opzichte waarvan de aandeelhouders als 'derden'  zijn  te  be-
schouwen.130 In het Forumbankarrest ging het over een enkelvoudige vennoot-
126. Uniken Venema, t.a.p., blz. 269; vgl. in dit verband Hof Arnhem 9 oktober 1974 NJ 1976,
42, waaromtrent in no. 125.
127. Uniken Venema, t.a.p., biz. 269; vgl. Van der Grinten, t.a.p., biz. 7, Slagter, a.w., biz. 363.
Zie uitgebreid hieronder in hoofdstuk 6.
128.   NJ  1959,  43,  m.n. HB; waaromtrent Luwensteyn,  diss.  biz.  69  e.v. en Fusie en Samenwerking,
blz.  2.2.2  sub  2  ad  4  en  VVS,  ad  art.  43  en  47  (oud) WvK; Boukema,  VVS  IE,  biz. 27; Slagter,
a.w., blz. 209/210.
129. Handboek t/m 6e druk.
130.  Zie  in het bijzonder Luwensteyn,  diss.  1959,  biz.  10-19,  75  e.v.,  126  e.v.,  Van  Schilfgaarde,
a.w.,biz. 5 e.v. en hierboven 2.1.1.
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schap (niet een dochtermaatschappij). Met recht kon daarvan worden gesteld
dat de toelaatbaarheid van oligarchische regelingen verhinderde aan te nemen,
dat de AV de 'hoogste macht' was in de NV en dat de Forumbankbeslissing
'niet alleen technisch-juridisch juist, als interpretatie van de wet, maar ook zeer
gelukkig (was) voor de praktijk. De AV moet niet door 'opdrachten' de bevoegd-
heden van de directie kunnen doorkruisen en uithollen. Dit zou in strijd zijn met
de eisen van de sociaal-economische werkelijkheid (curs. van mij, R.).131
124. De beslissing en de daarin gevolgde gedachtengang houd ik in beginsel
voor juist in de enkelvoudige vennootschap (en de moedervennootschap van een
concern). Nuances zullen reeds moeten worden aangebracht indien men denkt
aan kleinere vennootschappen, waarin de aandeelhoudersfunctie en bestuurs-
functie veelal door dezelfde (groep van) personen wordt beheerst. Onjuist ook
acht ik de regel voor dochterondernemingen. Met dezelfde woorden, die Hijmans
van den Bergh gebruikte in zijn noot onder het Forumbankarrest, zou men
kunnen zeggen, dat zulks in strijd zou zijn met de eisen van de sociaal-econo-
mische werkelijkheid. Het beleid van het bestuur ener dochtervennootschap
behoort te zijn afgestemd op en ingepast in het totale beleid van het concern
als economische eenheid. De Forumbankregel is daarbij overigens niet zonder
betekenis. In deze moeder-dochterverhoudingen zal deze weliswaar niet naar de
letter mogen worden toegepast, doch zal gepoogd dienen te worden de ratio
daarvan te formuleren. Deze is niet dat het de moeder (al of niet als AV in de
dochter) verboden is een algemene concernleiding uit te oefenen in de dochter,
doch wel dat geen concerninvloed mag worden aangewend voorzover de bij de

afhankelijke vennootschap betrokken belangen niet deugdelijk zijn afgewogen
in de besluitvorming en daarmede in voldoende mate is rekening gehouden.
Aanvaardt men het concern als rechtswerkelijkheid, dan kan niet worden vast-
gehouden aan de idee van de zelfstandigheid van het bestuur ener dochter-
vennootschap. Het beleid van de dochter behoort te kunnen worden ingepast
in het concernbeleid 'met het oog waarop het bestuur zich heeft te richten naar
de directieven van de centrale leiding'.132
125.  Voor de gevolgde gedachtengang  kan - voorzoveel nodig - ook steun

worden gevonden in het arrest van het Hof Arnhem 9 oktober 1974. NJ  1976,42,
waarin het onder meer ging over de vraag of het ontslag van een directeur van
een dochtervennootschap 'kennelijk onredelijk' was. Als gronden voor het
ontslag waren aangegeven:  'a) het herhaald weigeren om gegevens te verschaffen
aan de vertegenwoordigers  van de moedermaatschappij  A;  b)  het niet opvolgen
van.de richtlijnen door de moedermaatschappij gegeven of in overleg met deze
en   de andere dochtermaatschappijen opgesteld;   c) het ontbreken  of  vrijwel
ontbreken van activiteiten van geintimeerde op het gebied van ontwikkelings-

131. Hijmans van den Bergh in zijn noot in de NJ onder het arrest. Zie ook de verzuchting van de
P.  G.  Langemeijer  in zijn conclusie:  'Wat  toch  zou bij aanvaarding van  de leer van eisers tot cassatie
de AV beletten om aan de directie ten aanzien van elke aangelegenheid, die aan de orde komt, haar
gedragstijn voor te schrijven.'
132.   Handboek,  blz.  110,  395 e.v.; Uniken Venema,  t.a.p.,  biz. 268, Slagter,  a.w.,  blz.  231  en  244;
vgl. Westbroek, t.a.p., blz. 68.
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projecten en het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens omtrent zijn
activiteiten op dit gebied, dan wel de mogelijkheden in het algemeen'.
Het betrof hier een makelaarskantoor dat in concernverband zou samenwerken
met andere makelaarskantoren, projectontwikkelaars en ingenieursbureaus ten
aanzien waarvan 'de noodzakelijke nauwe samenwerking en codrdinatie (-)
zou worden bereikt  door een centrale leiding  van de moedermaatschappij   A'.De dochtervennootschap maakte daardoor 'deel uit van een groter verband
van vennootschappen, hetwelk onder leiding van A als moedermaatschappij op
een gemeenschappelijk terrein van het economische leven werkzaam was',
hetgeen meebracht, dat de bedrijfsvoering van de dochter 'in belangrijke mate
werd bepaald door het door A voor het geheel van vennootschappen vast-
gestelde beleid'. In deze constellatie was er geen plaats voor dat de directeur,
handelend als orgaan van de dochter 'een geheel eigen weg' zou gaan. Uit defeiten bleek, dat de directeur ook met zijn 'van A afhankelijke positie bekend
was'. Het verweer van de directeur 'dat hij meende geen richtlijnen te behoeven
op te volgen en de gang van zaken voor het kantoor te D. zelfstandig te moeten
bepalen' werd op die grond gepasseerd. Uit dit betoog leidt het Hof af een
overduidelijk blijkend 'gemis aan bereidheid om zijn taak als directeur te
vervullen in overeenstemming met de voormelde afhankelijke positie, waarinappellante als dochtermaatschappij ten opzichte van A als moedermaatschappij
verkeerde' (curs. van mij, R.). Interessant is dan dat vervolgens wordt over-
wogen dat de door de directeur gevolgde gedragslijn behalve voor het door A
geleide grotere concerngeheel 'slechts kon leiden tot schade voor appellante
( =  de dochtermaatschappij). Daardoor schoot de directeur ernstig tekort jegensdeze laatste en wel zodanig, dat van deze redelijkerwijze niet mocht worden
verlangd het dienstverband langer te handhaven.'
126. Behalve dat in dit arrest derhalve duidelijk de hierboven aangeduide
benadering van het concerngeheel wordt gevolgd, is het interessant te zien, dat
de dochtervennootschap hier haar eigen belang bij haar banden met het concern
en daaraan door het gewraakte gedrag van haar directeur toe te brengen schade
in het geding brengt. Is aldus in de rechtspraak een belangrijke aanzet tot het
verder doordenken van concernverhoudingen naar Nederlands recht gegeven,ook in de wetgeving zijn zodanige aanzetten te onderkennen. Daarover hier-
onder.

2.3.2.3. Nederlands concernrecht in wording; intern en extern concernrecht
127. Aanvaardt men het concern als rechtswerkelijkheid, aanvaardt men ook
dat daarbinnen een centrale leiding wordt uitgeoefend, dan komen verdere
vragen van concernrecht op ons af: Hoe komt de algemene concernleiding totstand? Welke invloeden werken daarop binnen het concernverband? Welke is de
positie van minderheidsaandeelhouders in afhankelijke vennootschappen?Welke is de positie van crediteuren der afhankelijke vennootschap? Welke die
van werknemers? Welke is (nog) de verantwoordelijkheid der bestuurders van
de afhankelijke dochtervennootschap? Welke die van de bestuurders van de
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vennootschap, die de concernleiding uitoefent? Welke is de verantwoordelijkheid
en aansprakelijkheid van de Raad van Commissarissen in deze laatste vennoot-

schap? Welke regels gelden met betrekking tot het bijeenhouden van het ver-
mogen van de afhankelijke vennootschap? Welke publikatieregels moeten worden
in acht genomen? etc. etc.133 Vgl. omtrent e.e.a. ook de schets van het Duitse
recht in  1.3.
Naar mijn mening is reeds thans naar Nederlands recht een vrij duidelijke
ontwikkeling waarneembaar in de richting van een concernrecht. De voorbeelds-
gewijs gestelde vragen ter illustratie van enkele problemen in concernver-

houdingen kunnen deels worden beantwoord aan de hand van reeds thans
bestaande wetsvoorschriften, deels ook worden afgeleid uit het positiefrechtelijke
systeern van ons recht.

128. Intern en extern concernrecht.134 Het komt mij verhelderend voor om de
concernproblematiek te onderscheiden in aangelegenheden van intern- en die
van extern-concernrechtelijke aard.
Algemeen gesteld houdt het concernrecht zich bezig met de toelaatbaarheid van
een Fremdbestimmung van een juridisch zelfstandige vennootschap. Daarbij
kunnen de volgende facetten worden onderscheiden:  a) de organisatie  en juri-
dische toelaatbaarheid  van een algemene concernleiding;  b) de bescherming van

outside-aandeelhouders;   c) de bescherming van crediteuren. De belangen   van
beide laatstgenoemde groepen (outside-aandeelhouders en crediteuren) zijn te
beschouwen als extern; zij staan buiten de interne organisatie  van het concern

als ondernemingseenheid. De problemen die zich terzake voordoen zijn te
rekenen tot het externe concernrecht, waaronder ik versta:  het geheel van regels,
dat voorziet in een regeling van de gevolgen van de Fremdbestimmung ten
aanzien van externe belangen: outside-aandeelhouders, crediteuren  en  werk-
nemers (in kwaliteit van crediteuren).
129. Onder het interne concernrecht versta  ik  dan:  het  geheel  van  regels,  dat

samenhangt  met de interne structuur  van het concern als geheel  en  in  het  bij-
zonder ook met de mogelijkheid om in concernverband een algemene concern-
leiding uit te oefenen en met de structuur van die algemene concernleiding.
Het  betreft  hier - om  het  zo te zeggen - de 'binnenkant'  van het concern.
Binnen dit gebied spelen vragen als die naar de bevoegdheid tot het geven van
aanwijzingen  door de moeder aan de dochter; de vraag naar de afdwingbaarheid
daarvan; de juridische verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid   van   de
besturen (en andere organen) van moeder en dochter voor de richtige vervulling
van  hun  taak; de vraag ook  waar en op welke medezeggenschapsorganen  en/of
-bevoegdheden worden geimplementeerd in de interne opbouw van de (concern-)
leiding; daarbij  ook de vraag welke invloed de opbouw  van het concern  in

afzonderlijke rechtspersonen (al of niet) heeft c.q. (al of niet) zou moeten

hebben op de aanknoping van medezeggenschapsnormen.

133. Vgl. Handboek, t.a.p.; Uniken Venema, t.a.p. alsmede  NV  48    blz.  49 e.v.; Slagter,  a.w.,    ·

biz.  360 e.v.; Westbroek,  a.w.
134. Zie ook hieronder 5.1.2 en 5.2.1.
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Thans eerst enkele opmerkingen omtrent aanknopingspunten welke zich in het
Nederlandse recht manifesteren in de richting van een zich ontwikkelend
concernrecht. Deze zullen verder van belang zijn, gezien de concernrechtelijke
aspecten welke zich in joint-venture-verhoudingen voordoen.

130. De algemene concernleiding. Het recht heeft zich sinds het Forumbank-
arrest verder ontwikkeld.  Mag dat arrest - zoals ik reeds stelde - vooral gezienworden als het sluitstuk van de discussie omtrent het 'overeenkomst'-karakter
van de NV en is daaruit het institutionele karakter van de NV nader af te leiden,35
en te verklaren, de voortgaande concentratie (vooral ook gestimuleerd door het
totstandkomen van de EEG) heeft de aandacht gevestigd op de concernvorming
en daarmede samenhangende juridische problematiek.
131. De opvattingen omtrent het institutionele karakter bleken minder    te
passen op de moeder-dochterrelatie. Zulks heeft inmiddels ook geleid tot
expliciete en impliciete erkenning in de (pseudo-)wetgeving, nadat de doctrine
was voorgegaan.136 Zo kan reeds worden gewezen op par. 28 van de Departe-
mentale Richtlijnen. Halen wij nog even het Forumbankarrest voor de geest,dan was de daarin gegeven regel, dat 'ook de AV de bij de wet en statuten
getrokken grenzen harer bevoegdheid niet mag overschrijden'. Het arrest geeft
geen antwoord op de vraag hoe die grenzen daadwerkelijk liggen nu immerswordt volstaan met een algemene verwijzing naar wet en statuten.137 Ook
art. 130 Boek 2 BW (vgl. art. 47 WvK oud) zelf geeft geen antwoord op de vraagwaar die grenzen liggen ('Het bestuur is, voorzover de wet niet anders bepaalt,bevoegd tot vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte').
Art. 107 lid 1  Boek 2 BW (art. 43 WvK oud) geeft evenmin een sluitend antwoord
('Aan de algemene vergadering van aandeelhouders behoort, binnen de door de
wet en de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan het bestuur
of aan anderen is toegekend').
Beide bepalingen zullen in het systeem van de wet moeten worden geplaatst.
Daarbij blijkt dan voor wat de NV betreft - negatief gesteld - dat daaruit niet
meer mag worden afgeleid, dan dat bepaalde bevoegdheden niet aan de AVkunnen worden ontnomen. Dat de AV de 'hoogste macht' in de vennootschapzou zijn mag en kan daaruit echter niet worden afgeleid.138 Maar voor wat het
bestuur betreft, hoever kan de (interne) beperking van de bestuursbevoegdhedengaan? Dat het Departement toeliet, dat de directie verplicht werd (krachtens
statutaire bepaling) te handelen volgens de aanwijzingen door de RvC te geven
omtrent de algemene lijnen van het te volgen financieel, sociaal en economisch
beleid en van het personeelbeleid in de vennootschap, werd door Van der Grinten
in strijd met de wet geacht.139 •Het wil ons voorkomen dat hiermede de grenzen
van een geoorloofde beperking zijn overschreden. Door deze bepaling wordt
135. LOwensteyn, diss. blz. 10-19.
136. Handboek, biz. 110, 395; zie echter voor wat betreft de jurisprudentie het bovengenoemde
arrest Hof Arnhem 9 oktober  1974,   NJ   1976,  42.
137. Aldus ook Westbroek, a.w., biz. 66.
138. Hijmans van de Bergh in zijn noot onder het Forumbankarrest.
139. Handboek, blz. 395.
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het bestuursbeleid in handen van commissarissen gelegd, hetgeen in strijd is met
de wet', zegt hij daaromtrent.140
Mij lijkt dat dit niet geheel past in zijn eigen betoog nu hij juist daarvoor - met
betrekking tot de positie van het bestuur van dochtervennootschappen - heeft

opgemerkt: 'Wij zouden willen aannemen,  dat de verhoudingen medebrengen,
dat de concernleiding directieven aan de besturen van de dochters kan geven
in het belang van het economisch geheel'.141 Nu meen ik dat dn het een dn het
ander juist is, maar dat onderscheid gemaakt moet worden - ik herhaal het -
tussen enkelvoudige en moedervennootschappen aan de ene kant (daarvoor
geldt m.i. inderdaad dat de zelfstandigheid van het bestuur in beginsel niet mag
worden uitgehold) en de dochtervennootschappen aan de andere kant ten
aanzien waarvan wdl toelaatbaar is, dat aan andere organen dan het bestuur
instructiebevoegdheden worden toegekend142, hetgeen dan overigens wel met
zich mee zal brengen dat door dat orgaan dan ook de nodige diligentie in acht
zal behoren te worden genomen bij het uitoefenen van die bevoegdheden.
Niet in strijd met de wet acht ik dan ook de toepassing op dochterniveau van
par. 28 Departementale Richtlijnen143 dat zegt dat toelaatbaar is een bepaling
'dat het bestuur zich moet gedragen naar de aanwijzingen betreffende de algemene
lijnen van het te volgen financiale, sociale en economische beleid en van het
personeelbeleid, te geven  door een vennootschapsorgaan'.144 Doordenkend  zou
overwogen kunnen worden een wettelijke voorziening tot stand te brengen,

waarbij moeder en dochtervennootschap verplicht zouden worden mededeling
te doen van het bestaan van hun concernverband, indien en zodra een dergelijke
concernsamenhang bestaat.145 Ik kom daarop nog verder terug. Hier wil ik
volstaan met de opmerking, dat de Fremdbestimmung in een dochtervennoot-
schap in de pseudowetgeving van het Departement is erkend, doch dat zulks
verder zal behoren te worden doorgedacht.

132.   De   algemene   concemleiding   en   de    Structuunret. In hoofdstuk 5 zal ik
uitgebreid ingaan op de in de Structuurwet vervatte regels van concernrechtelijke
aard voorzover van belang in joint-venture-relaties. In het hier gegeven kader

140. Deze opmerking is overeind gebleven in het Supplement, blz. 103, waar hij slechts opmerkt
dat de bestuurszelfstandigheid in de grote vennootschap een zekere beperking heeft ondergaan onder
invloed van de Structuurwet; vgl. echter zijn beschouwingen omtrent de beheersovereenkomst in
Fusies van Ondernemingen, hoofdstuk V.
141. Biz. 394.
142. Het betoog van Lawensteyn. diss. biz. 57, 61 e.v. zou ik dan alleen toepasselijk achten op de
enkelvoudige en/of moedervennootschap. Daarvoor kan als beginsel gelden - LOwensteyn, blz. 59 -
dat 'aldus de bestuursmacht in handen (wordt gelegd) van een instantie, die niet de plichten en
aansprakelijkheid van een bestuursinstantie draagt' Ik voegde daaraan toe in beginsel, omdat ook
daar verdere nuanceringen mogelijk zijn (oligarchische verhoudingen).
143. Maeijer, Naamloze en besloten vennootschap, II1-7-4; Anders: Lawensteyn,   diss.    biz.   66;
Westbroek, Rechtspersonen, Departmentale Richtlijnen ad par. 28.
144.  Blijkens een noot bij paragraaf 10 wordt onder 'vennootschapsorgaan' verstaan: de algemene
vergadering van aandeelhouders, de vergadering van houders van aandelen van een bijzondere soort,
het bestuur, de raad van commissarissen en de gecombineerde vergadering van het bestuur en de
raad van commissarissen; vgl. voorts Slagter,  a.w.,  blz.  213.
145. Een dergelijke regeling  komt  voor  in het Aktiengesetz  Par.  20-22;  Ook  de WJO geeft de facto
een dergelijke regeling in artt.  12-15 ( = artt.  319 e.v.  Boek 2  BW).
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wil ik reeds opmerken, dat de uitwerking van de Structuurwet sterk doortrokken
is van en berust op de erkenning van concernsamenhangen en de daarbinnen
noodzakelijke ruimte voor het voeren van een algemeen concernbeleid. De niet-
toepasselijkheid van het Structuurwet-model op dochtervennootschappen
(art.   153)   en de gemitigeerde toepassing   (art. 155) wordt   in   de   MvT   op   de
corresponderende artt. 52c en 52e WvK (oud) gefundeerd op de realitdit zoals
die zich voordoet in concernverhoudingen. De wet gebruikt in dit verband o.m.
de term 'groep' waarvoor blijkens de MvT146 typerend is 'een groep van naar
de rechtsvorm zelfstandige ondernemingen, die door kapitaaldeelneming of
anderszins met elkaar zijn verbonden, en waarvan het centrale beleid in de top
wordt bepaaid (curs. van mij, R.). Als dochteronderneming wordt beschouwd
de vennootschap, waarin de moeder ten minste de helft der aandelen bezit.147
Voor deze dochterondernemingen wordt toepassing van het structuurmodel
- zulks in navolging van het SER-advies148 en het Rapport van de Commissie
Vennootschapsrecht149 _ 'niet alleen overbodig' geacht, doch opgemerkt wordt
voorts, dat dit 'ook de voor het concern vereiste eenheid van beleid zou kunnen
doorkruisen. Voldoende is in zulk een geval, dat de bijzondere regelen omtrent
het commissariaat gelden  voor de top,  waar het centrale beleid wordt bepaald;
de dochtervennootschappen (in de gestelde zin, R.) kunnen dan worden vrij-
gesteld:150

Vanuit dezelfde gedachtengang wordt ook de internationale concernsamenhang
(betreffende de Nederlandse dochter van een buitenlandse onderneming of
- Nederlandse - internationale holding) erkend. Er bestaat enerzijds geen goede
grond, met name uit sociaal oogpunt, om de medezeggenschap die door de
Structuurwet   1971 aan werknemers van grote ondernemingen wordt gegeven
voor deze dochters in internationaal gestructureerde groepen geheel te ont-
houden. Anderzijds ware het ook hier onjuist· de (internationale) concern-
samenhang te miskennen. Met het oog daarop is het structuurmodel gemiti-
geerd151 ,an toepassing.  De MvT (Structuurwet  1971):  'In een centraal geleid
concern zijn immers de directeuren der dochterondernemingen in feite onder-
geschikt aan de concernleiding en vormen de jaarrekening die dochteronder-
nemingen een onderdeel van de jaarrekening der moedermaatschappij. Daarom

146. MvT Structuurwct (oud):  blz.  13 r.k., 141.k.; vgl. Supplement biz.  22.147. 0.m. in artt. 153 lid 2 en 3, 155  lid 1 sub c; 158 lid 13: 164 lid 1 sub jen k jo. lid 2; vgl.verder MvT blz. 14 1.k. (Structuurwet 1971) en art. 319.
148.  Blz. 33: het door de SER voorgestelde art. 500 voorzag een vrustellingsmogelijkheid 'indien de
vennootschap behoort tot een groep van vennootschappen, die door kapitaaldeelneming met elkaarzijn verbonden indien in de akte van oprichting van ten minste een dier vennootschappep een regelingis getroffen, die voor de werknemers van de tot die groep behorende vennootschappen ten minste
overeenkomstfge invloed op de besluitvorming in die groep mogelijk maakt' als uit de door de SER
voorgestelde regeling kan voortvloeien.
149.  Bijlage bij de MvT Structuurwet 1971, blz. 21  r.k. e.v.;  vgl.  VVS,  IlB, blz. 276 e.v.
150. MvT Structuurwet  1971.  blz.   14  1.k.: vgl. Rapport Commissie Vennootschapsrecht,  t.a.p.
151.  D.w.z. dat in Boek 2 BW het recht tot benoeming van bestuurders en tot vaststelling van de
jaarrekening (dat ex art. 162 resp. 163 in een structuurvennootschap toekomt aan de RvC. blijftvoorbehouden aan de AV, blijvende overigens alle overige voorschriften van de Structuurwet, in het
bijzonder artt. 158 (samenstelling met werknemersinvloed) en 164 (goedkeuring belatigrijke bestuurs-
besluiten), ongewijzigd van kracht.
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is het gerechtvaardigd de beslissende bevoegdheden omtrent de genoemde
aangelegenheden aan de centrale leiding van het concern voor te behouden.
Aldus kan worden bereikt, dat de noodzakelijke eenheid in het concernbeleid
wordt gehqpdhaafd, terwijl anderzijds met het oog op de specifiek Nederlandse
belangen voldoende waarborgen voor een evenwichtig toezicht op dit beleid
worden verkregen'.152

Als gezegd kom ik op de hier aan de orde zijnde punten hieronder nader terug.
Het  gestelde moge echter - voorlopig - hebben duidelijk gemaakt,  dat  in  het
kader van de Structuurregeling voor grote vennootschappen de noodzaak van
een ruimte voor het uitoefenen van een algemene concemleiding duidelijk is
onderkend en aan de structuurregeling ook ten grondslag is gelegd. De concern-

samenhang speelt echter ook in ander opzicht een duidelijke rol binnen de
structuurregeling.

133. Het toezicht op het concern. De RvC (in het stelsel van de Structuurwet
- uitzonderingsgevallen van vrijwillige toepassing op dochterniveau daargelaten -
steeds:  de  RvC  van de concerntopmaatschappij) heeft krachtens  art.  140  Boek
2 BW 'tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de alge-
mene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
Hij staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten
de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar
verbonden onderneming'. Met deze laatste zinsnede is bedoeld153 tot uitdrukking
te brengen 'dat commissarissen hun taak niet behoren uit te oefenen ten dienste
van bepaalde deelbelangen'. Het 'belang van de onderneming' is toegevoegd
'teneinde geen voet te geven Lan de gedachte dat de commissarissen slechts het
belang der aandeelhouders als groep behartigen, zonder acht te slaan op dat der
werknemers. De bedoeling is juist te doen uitkomen dat de commissarissen het
belang  van het geheel behartigen:154
Het zal een verder te onderzoeken vraag zijn in hoeverre dit 'geheel' ook behoort
te worden verstaan als het geheel van het concern. Als mijn mening geef ik op
deze plaats reeds, dat zulks - m.i. - inderdaad het geval is, d.w.z. dat commis-
sarissen in hun besluitvorming al/e bij het concern als geheel betrokken belangen
behoren af te wegen.
Deze vraag hangt nauw samen   met   de   aan   de   RvC   ex   art. 164 toegekende
goedkeuringsbevoegdheden. De 'concernwerking' 155 daarvan zal hieronder
nader onderzocht worden.
Niet twijfelachtig is echter, dat, waar het betreft besluiten ex art. 164 lid 1 sub j
(betindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal arbeiders

tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek) en sub k (ingrijpende wijziging in

152.   Biz.   14  r.k.: vgl. Rapport Commissie-Vennootschapsrecht punten  5  en  6  op  biz.   21/22;  vgl.
overigens noot 155.
153. MvT Structuurwet  1971   biz.  12  r.k.;   zie ook Maeijer, Herbezinning  op de functie  van  com-
missarissen, in Het nieuw vennootschapsrecht, blz. 29 e.v.
154. MvT Structuurwet   1971,   t.a.p.;   vgl.   HR   1    april   1949,   NJ 1949,465 (Doetinchemse IJzer-
gieterij).
155. Vgl daaromtrent o.m. Huijben, De nieuwe structuur van de grote NV en BV, biz. 41 e.v.
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de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal arbeiders), krachtens
het  tweede  lid  van  art.  164 de werknemers  in die dochteronderneming  als  werk-
nemers van de structuurvennootschap worden beschouwd.
Voorzover overigens geen formeel goedkeuringsrecht gegeven is onder om-
standigheden, zo moet worden opgemerkt, dat de RvC steeds krachtens zijn
algemeen toezichthoudende taak en het algemene recht op informatie in de
mogelijkheid verkeert om zich ten aanzien van bepaalde aangelegenheden
uitgebreid te doen voorlichten en het bestuur eventueel van zijn mening te doen
blijken.

134. Werknemersinvioeden in concernverband. Concernsamenhangen zijn ook
onderkend en speciale regelingen met het oog daarop zijn eveneens getroffen in
het kader van de in de wetgeving 1971 (welke praktisch ongewijzigd is op-
genomen in Boek 2) aan werknemers toegekende invloed op het beleid in de
onderneming. In het kader van deze schetsmatige aantekeningen betreffende
een Nederlands concernrecht in wording, laat ik even buiten beschouwing het
nieuwe enqueterecht. Ik beperk  mij  tot  art.  158  lid  13 Boek  2  BW en  art.  33
WOR.156
Ik stelde reeds, dat de structuurregeling zeer sterk is doortrokken van een
concernrechtelijk denken, althans van een denkwijze, die in zeer sterke mate
de bestaande realiteit voor concernsamenhangen heeft onderkend en daarmede
bij de normstelling voortdurend rekening heeft gehouden. In het stelsel van die
regeling wordt een vorm van indirecte medezeggenschap voorzien in de organen
van de vennootschap. Het orgaan waarop deze medezeggenschap zich richt is de
RvC. Grote vennootschappen (in de zin van art. 153 lid 2) hebben de verplichting
tot instelling van een RvC (nadat zij gedurende een onafgebroken periode van
drie jaar aan de daar genoemde criteria hebben voldaan). Aan de RvC zijn
belangrijke bevoegdheden toegekend, waarvan de voornaamste zijn: benoeming
bestuurders (art. 162). vaststelling jaarrekening (art. 163), goedkeuring be-
langrijke directiebesluiten (art. 164), terwijl hun toezichthoudende taak is ver-
ruimd (art. 140 lid 2) des dat niet slechts acht behoort te worden geslagen op
het beperkte groepsbelang van de aandeelhouders, doch op alle bij de vennoot-
schap en haar onderneming betrokken belangen, met name ook die van de
werknemers. Werknemers te verstaan als werknemers van het concern, dat
wordt geleid vanuit de vennootschap waarop het structuurmodel van toepassing
is. Zulks blijkt (behalve reeds uit het hierboven genoemde art. 164 lid 2) met
name en vooral ook uit de regeling van  art.  158 lid  13.  Op de samenstelling van
de RvC hebben werknemers dezelfde invloed gekregen als aandeelhouders.
Beide groepen hebben een recht van aanbeveling (art. 158 lid 4)157 envan bezwaar
(art. 158 lid 6).
156. Ik wijs echter op art. 351 lid 2, waar geregeld is, dat de ondernemingskamer machtiging kan
verlenen tot inzage in boeken en bescheiden, alsmede bezittingen 'van een rechtspersoon. die nauw
verbonden is met de vennootschap ten aanzien waarvan het onderzoek plaats vindt.", vgl. Maeijer,
a.w.. biz. 199.
157. Het recht van aanbe\·eling komt eveneens (ex art. 158 lid 4) toe aan het bestuur. Zulks geldt
niet voor het bezwaarrecht.
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De rechten van werknemers komen (indirect) toe aan alle werknemers van het
concern. Immers bepaalt  art.  158  lid  13  dat de bedoelde rechten worden  uit-
geoefend door de ondernemingsraad van de onderneming der vennootschap.
Deze ondernemingsraad wordt krachtens de WOR gekozen door alle werk-
nemers der onderneming. Ontbreekt zulk een ondernemingsraad, dan is de OR
van de dochter bevoegd de bedoelde rechten uit te oefenen. Zijn er meerdere
dochters, dan zijn de daarbij betrokken OR-en gelijkelijk bevoegd. Is echter een
centrale ondernemingsraad (COR) ingesteld, dan is deze uitsluitend bevoegd.
Deze- vertegenwoordigt immers in beginsel (langs getrapte weg) alle (Neder-
landse) werknemers in dienst van het concern. Krachtens art. 33 WOR echter
is mogelijk dat een COR wordt ingesteld, die niet alle OR-en van de tot het
concern behorende ondernemingen (in de zin van art. 1 lid 1 sub c WOR)
omvat.158 Ook dan echter blijft de concerngedachte overeind, omdat in dat geval
er meerdere ondernemingsraden zijn, die alsdan gelijkelijk bevoegd zijn in de
zin  van  art.  158  lid  13. Een exclusieve bevoegdheid  van  de COR is alleen  dan

aanwezig, indien daarin alle tot het concern behorende ondernemingsraden zijn
vertegenwoordigd.159
135. Het genoemde art. 33 WOR geeft ook buiten de werkingssfeer van de
Structuurwet grond voor de opvatting, dat in de sfeer van de medezeggenschap,
door de WOR toegekend aan werknemers, het denken in concernrechtelijke
samenhangen erkenning heeft gevonden. Hoewel de WOR is gebouwd op een
- technisch - beperkt ondernemingsbegrip,  is de wetgever zich ervan bewust

geweest, dat, indien het aangelegenheden betreft, waarbij meerdere 'onder-
nemingen' binnen het concern betrokken zijn, hogere echelons tot stand moeten
kunnen worden gebracht met betrekking tot de aan werknemers bij de WOR
en andere wetten toegekende rechten en bevoegdheden. Het intiatief daartoe
kan zowel uitgaan van de ondernemer als van meerdere OR-en (art. 33, 34
WOR). Een COR/GOR heeft dezelfde bevoegdheden als OR-en, zij het dat de
competentievraag zich richt naar de vraag of het al of niet aangelegenheden
van gemeenschappelijke aard betreft.160

136.   Concernsanienhangen  en  de   verslaggeving   (titel  6  Boek   2   BW).   Als  laatste
voorbeeld van een zich aftekenend concernrecht wil ik noemen enkele bepalingen
betreffende de verslaggeving van ondernemingen betreffende hun financiele
positie. In het belang van diegenen, die bij de vennootschap en haar onder-
neming zijn betrokken voorziet de wet erin, dat regelmatig door het bestuur

158.   Dit zal veranderen indien het Wetsontwerp tot Wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden,
Zitting 1973-1974,13 054 tot wet zal worden.  In dit wetsontwerp wordt voorzien, dat behalve onder-
nemingsraden en centrale ondernemingsraden ook zgn. groepsondernemingsraden kunnen worden
ingesteld. Zulks betekent, dat een COR krachtens het huidige art. 33 WOR ingesteld niet voor alle

OR-en straks een GOR zal heten. Vgl. MvT, blz. 3.
159. Schotvanger, De samenstelling van een centrale ondernemingsraad in een concern, NV 50,
biz. 21 e.v.. en Huijben, t.a.p.. biz. 35; Van Eck. TVVS. 1972 nr. 11. anders: Supplement, biz. 129 e.v.,
in het bijzonder biz. 133.
160.   Zoals we zagen geeft  de  wet  zelf voor wat betreft de competentievraag  in het kader  van   158
lid  13 een beslissend antwoord.
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verslag wordt gedaan met betrekking tot het door hem gevoerde bestuur en
beheer over het vermogen der onderneming. Het zijn niet slechts aandeel-
houders, de eigenaars van dit vermogen, doch ook verschaffers van 'vreemd
vermogen' op lange en korte termijn, werknemers, crediteuren, toeleveranciers,
afnemers, consumenten, etc. die daarbij belang hebben.161
Met het oog daarop worden het bestuur van de NV en de BV (deze laatste met
beperkingen) verplicht162 jaarlijks een jaarrekening op te maken en deze te
deponeren bij het Handelsregister, opdat van de inhoud daarvan kan worden
kennisgenomen door iedere belanghebbende.163
Titel 6 Boek 2 geeft voorschriften omtrent de inrichting van de jaarrekening.
Ook in dit verband is het bestaan van concernsamenhangen duidelijk onderkend.
Daar ondernemingen welke tot een concern behoren, binnen een economische
eenheid werkzaam zijn, zou een rigoreuze toepassing van de voorschriften met
betrekking tot de inhoud van de jarrekening in de praktijk tot ernstige moeilijk-
heden kunnen leiden gezien onder meer de vele verrekenposten en over en weer
verleende diensten. Een geconsolideerde jaarrekening zal daarenboven, en dat
juist in verband  met die onderlinge concernsamenhang, een beter inzicht geven
dan de afzonderlijke jaarrekeningen   van de groepsmaatschappijen tezamen;
voor het totale concernresultaat zijn immers niet de onder linge transacties,
doch die met derden doorslaggevend.
De artt. 318-321 geven met het oog op deze moeilijkheid een in de praktijk
werkbare oplossing door consolidatie en samenvoeging van jaarrekeningen van
dochterondernemingen mogelijk te maken.
Bijzondere aandacht vraagt echter in dit verband art. 343. Concernonderne-
mingen, waaromtrent de gegevens geconsolideerd worden in of samengevoegd
met de jaarrekening van de moedermaatschappij zijn niet verplicht hun jaar-
rekening volgens de eisen van titel 6 in te richten, indien alle aandeelhouders
daarmede hebben ingestemd (art.   343   lid   1).   Hiermede  is  derhalve  een   zekere
bescherming gegeven voor outside-aandeelhouders. Een concernonderneming
immers waarvan nog een klein percentage van het aandelenkapitaal in handen is
van outside-aandeelhouders zal voor toepassing van deze mogelijkheid het
fiat van die aandeelhouders behoeven.
Ook interessant is art. 343 lid 3, dat bepaalt, dat concernondernemingen op
welke in beginsel een publikatieplicht rust164 en waarvan de cijfers worden
geconsolideerd in de jaarrekening van de moeder, slechts kunnen afwijken van
de verplichting om een jaarrekening op te stellen volgens de voorschriften van
titel 6 Boek 2 BW indien de moedermaatschappij zich zoor de door de betreffende
onderneming aangegane schulden hoofdelijk aansprakelijk heeft gesteldiaa door

161.  Vgl. 3.1 hieronder; zie verder o.m. Handboek,  biz.  494 e.v.;  Supplement,  biz.  161  e.v.;  Van
Schilfgaarde, a.w.. blz. 174 e.v.
162. Artt. 101, 104, 213, 214, 215 Boek 2 BW.
163. Vgl. in dit verband ook artt. 345-348 Boek 2 BW (enqutterecht) en art. 24 WOR.
164. Alle NV's en grote BV's.
165. Of dem concernonderneming haar werkterrein uitsluitend of nagenoeg uitsluitend buiten het
grondgebied van de lid-staten van de Europese Gemeenschappen heeft.
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middel van deponering van de daartoe strekkende verklaring bij het Handels-
register. In dit geval kan volgens het zesde lid worden volstaan met publikatie
van een sterk verkorte en vereenvoudigde jaarrekening.
De concern-BV is - indien aan de gestelde voorwaarden is voldaan - ingevolge
art. 215 geheel vrijgesteld van publikatie. Ook hier een duidelijk stukje concern-
recht.166 Immers kan afgeweken worden van de voorschriften van titel 6 als maar
op andere wijze aan de ratio legis (i.e. - grosso modo - bescherming van aandeel-
houders- en crediteurenbelangen) wordt voldaan. Door toepassing van het derde
lid worden crediteuren167 beschermd door een hoofdelijke aansprakelijkheid der
moedermaatschappij.
137.   Met het bovenstaande   heb ik summier willen aantonen,   dat naar huidig
Nederlands recht - na de invoering  van de wetgeving 1971 (welke nagenoeg
ongewijzigd is overgenomen in Boek 2 BW) - belangrijke aanknopingspunten
zijn te vinden voor de gedachte dat wij reeds thans stukjes werkelijk concernrecht
kennen en dat een verdere evolutie daarvan in de rechtsontwikkeling kan worden
voorzien. Ik laat daarbij nog even buiten beschouwing, dat invoering van de
Concernrichtlijn van de Europese Commissie168 reeds op zichzelf te zijner tijd
vermoedelijk de noodzaak van een totstandbrenging van een afgerond Neder-
lands concernrecht met zich zal brengen. Ook los daarvan echter komt het mij
voor, dat de aanzetten welke gegeven zijn door de wetgeving verdere door-
denking behoeven. Het bestaan van concerns is een niet weg te cijferen werkelijk-
heid. Het klassieke vennootschapsrecht is er niet duidelijk op ingericht om de
zich noodzakelijkerwijs voordoende problemen ten gevolge van de Fremd-
bestimmung door de moeder in het beleid van de dochter op een duidelijke wijze
het hoofd te bieden. Verdere 'Fortbildung' van de door wetgeving aangezette
ontwikkelingen lijkt daarom noodzakelijk.169 Zulks is niet geheel de opzet van
deze  studie. Het onderwerp blijft de joint venture.  Ik heb echter - toen  nog
voorlopig - gesteld dat de joint venture in mijn opvatting in een concernrelatie
staat met zijn moeders. Nu ik daarmede het begrip concern had geintroduceerd
leek het noodzakelijk eerst enkele algemene opmerkingen te maken omtrent de
ontwikkelingen, die zich terzake hebben voorgedaan.
Daarmede is reeds een enkele indicatie gegeven van problemen, die zich naar
Nederlands recht voordoen in de verhouding tussen moeder- en dochteronder-
nemingen in het algemeen en daarmede - gezien mijn voorlopig gekozen uit-
gangspunt - ook voor de gezamenlijke dochteronderneming, i.e. de joint venture.
Thans moge ik dit uitgangspunt aan een nader onderzoek onderwerpen.

166.   Vgl. Van Schilfgaarde,  a.w.,  biz.  179, 180; Supplement,   blz.  323 e.v.; Maeijer,  a.w.,  blz.   199.
167. Even afgezien van verdere nuanceringen.
168. Een voorontwerp voor die richtlijn werd in december 1975 door de Europese Commissie onder
nummer XI/593/75 in ruime kring verspreid.
169. Duidelijk is dat ik mij daarbij verwijder van de door Westbroek in zijn genoemde preadvies
sterk benadrukte terughoudendheid ten aanzien van het totstandbrengen van een afzonderlijk
concernrecht; overigens  wijs  ik  erop - ik  kom daar verder  in het derde hoofdstuk  nog op terug -
dat ook in de jurisprudentie reeds lichte aanzetteli waren te bespeuren naar een concerndenken.
Zie  o.m.  Pres. Rb. Arnhem, 28 februari  1948,  NJ  1948,  244, Hof Arnhem 4 januari  1949,  NJ  1949,
580, waaromtrent Haardt, NV 27, blz. 34 e.v. en Uniken Venema, Beekhuis-bundel, blz. 266.
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2.3.3.   De  joint   venture   staat   in   een  meerroudige   concernrelatie   tot   de   partners

138. De geschetste ontwikkeling naar een Nederlands concernrecht is voor ons
onderwerp van groot belang. Het d66rbreken van een concerndenken, dat reeds
in de doctrine op gang was gekomen170, naar concrete wetsvoorschriften, heeft
de typische concernproblematiek verder voor het voetlicht gehaald. Een verder
doordenken daarvan is ook binnen de Nederlandse rechtssfeer noodzakelijk.
Met name is dit ook het geval voor de joint venture ten aanzien waarvan ik heb
gesteld, dat deze in een meervoudige concernrelatie staat tot de partners. Deze
meervoudige concernrelatie brengt met zich, dat onderwerp van nader onderzoek
zou moeten zijn hoe de concernrechtelijke normatuur de iure constituto c.q. de
iure constituendo wordt gerealiseerd binnen het joint-venture-patroon. Voor-
aleer daar aan toe te komen zal echter de tot nog toe zonder motivering gestelde
meervoudige concernrelatie tussen joint venture en partners nader moeten
worden onderzocht en geargumenteerd.

2.3.3.1. De concernrelatie  in het algemeen

139. Bezien wij het huidige Nederlandse 'concernrecht', dan valt daarbij op,
dat daarin vooral wordt aangeknoopt bij het aandelenbezit van de moeder in

1 de dochter. De dochteronderneming wordt omschreven als de vennootschap
a (rechtspersoon), waarvan ten minste de helft der aandelen rechtstreeks  of
middellijk door een andere vennootschap (rechtspersoon) voor eigen rekening
wordt gehouden.171 Een meerderheid van het aandelenbezit wordt niet verlangd.
Ook een 50 %-deelneming wordt als dochtermaatschappij beschouwd. 'Krachtens
de omvang van haar aandelenpakket kan de moedervennootschap hierin
voldoende invloed uitoefenen.' 172
De vraag inderdaad naar de mogelijkheid tot en de gevolgen van het uitoefenen
van een algemene concernleiding behoort tot een van de wezenlijke vragen,
welke bij de opzet van concernrechtelijke normen beantwoording behoeven.
Zoals Goerdeler dat kernachtig  omschrijft:  'Geht  man  von  dem  Konzerntat-
bestand aus, so ist die wesentliche Frage, wie rechtlich dem Umstand Rechnung
zu tragen sei, dass ein rechtlich selbstiindiges Unternehmen mit eigenverant-
wortlicher Leitung den Interessen der wirtschaftlich als einheitliches Unter-
nehmen anzusehenden Konzerns unterworfen wird. Das einzelne Konzern-
unternehmen verfolgt nicht mehr nur eigene Interessen, sondern Konzern-
interessen, es unterliegt der Fremdbestimmung durch die Konzernleitung' (curs.
van mij, R.).173 De term Fremdbestimmung zal ik verderop in deze studie

170.   Gemakshalve  moge ik verwijzen  naar de onder 2.3.2 geciteerde literatuur;  zie  ook Hof Arnhem
9 oktober 1974, NJ 1976, 42.
171. MvT Structuurwet. biz. 14 1.k.
172. MvT Structuurwet, t.a.p., vgl. echter VV met betrekking tot art.  13 WJO (art. 319 Boek 2 BW)
waaromtrent 1Jsselmuiden,  VVS,  IJ,   blz.  125  e.v. en Rechtspersonen  ad  art.   319  Boek  2  BW;  vgl.
Plompen, Rechtspersonen ad art. 343.
173. Goerdeler, Ueberlegungen zum Europaischen Konzernrecht,   ZGR   1973,   blz.   395;   vgl.   Voor-
ontwerp Concernrichtlijn  art. ·1;  VVS,  IIB,  blz.  267 e.v. : Ontwerp Couste,  artt.  1-6.
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regelmatig gebruiken, daar een goede kernachtige vertaling daarvan niet wel
mogelijk lijkt.
140. Ook Uniken Venema stelt als kenmerk van het concern voorop 'dat de
vennootschappen waardoor het concern wordt gevormd, tezamen onder uniforme
leiding (curs. van mij, R.) 66n ondememing exploiteren:174   Ik  merk   daarbij   op
liever te willen spreken over een algemene concernieiding, daar de over ver-
schillende concernondernemingen uitgeoefende leiding wel 'uniform'  ( = een-
vormig) kan, doch niet steeds behoeft te zijn (en in de praktijk veelal ook niet is).
Ook in de Structuurwet, althans in de Toelichting daarop (blz. 13 r.k.) vindt
men een dergelijke gedachtengang terug waar wordt gesteld dat voor het concern
typerend is 'een groep van naar de rechtsvorm zelfstandige ondernemingen die
door kapitaaldeelneming of anderszins met elkaar verbonden zijn, en waarvan

het centrale beleid in de top wordt bepaaid (curs. van mij, R.).
141. Waar gesteld wordt dat die Fremdbestimmung, d.w.z. het onderwerpen
van de dochter aan een door de moeder vast te stellen concernbeleid, een van de
wezenskenmerken van de concernrelatie is en juist daardoor de vragen van
intern en extern concernrecht zich voordoen, zo moet tevens worden geconclu-
deerd, dat bij de formulering van rechtsnormen nu juist het probleem rijst
waaruit het bestaan van een dergelijke algemene concernleiding kan/behoort
te worden afgeleid. Daarbij zal men tevens het oog moeten houden op de aard
van de te regelen materie. Aan een op een bepaalde wijze gedefinieerde concern-
samenhang zal men in het ene normencomplex (bijvoorbeeld concernjaar-
verslaggeving) wdl, in andere (aansprakelijkheidsverhoudingen ten opzichte van
crediteuren van de dochter) geen gevolgen verbinden, daar binnen die ver-
schillende complexen verschillende gradaties van Fremdbestimmung worden
verlangd. Het begrip algemene concernleiding c.q. Fremdbestimmung - ik kom
daar nog uitgebreid op terug - impliceert niet op zichzelf een bepaalde graad van
beinvloeding van de dochter.
142. Wil men echter concernrechtelijke normen formuleren, dan zal duidelijk-
heid moeten bestaan omtrent de vraag waar die aangrupen en wanneer. Men
zal daartoe moeten weten wanneer binnen het te formuleren normcomplex van
een concern (inclusief het nevenschikkingsconcern) sprake is c.q. van een
moeder-dochter-relatie (afhankelijkheidsverhouding). Als wij dan uitgaan van
de vraag wanneer een (rechts-)persoon (moederonderneming) in staat is een
Fremdbestimmung ten opzichte van de dochter te realiseren, dan ligt het voor de
hand na te gaan welke middelen daartoe zijn gegeven in de juridische organisatie
van de (dochter-) vennootschap. Zulks doet zich voor indien men de besluit-
vorming in de organen doorslaggevend kan beinvloeden. Dat betekent dus
bijvoorbeeld: indien  men  in  AV of bestuur een doorslaggevende stem heeft,
hetgeen zich voordoet, indien men in een van beide organen de meerderheid der
stemrechten c.q. de bevoegdheid tot benoeming van de meerderheid der bestuurs-
leden heeft. Aldus het Voorontwerp Concernrichtlijn deel I art. 1 en art. 6 SE-
statuut. Het AktG gaat in Par. 17 eveneens uit van bezit van de meerderheid der

174. Uniken Venema, Beekhuisbundel,  blz.  276;  vgl. ook Slagter,  a.w.,  biz.  213.
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aandelen in de dochter, hetgeen tevens (Par. 18.3 AktG) leidt tot het vermoeden
dat de dochter onder uniforme concernleiding staat. Ook de Structuurwet gaat
uit van de omvang van het aandelenbezit, doch gaat met het oog op de daar
geregelde materie uit van de assumptie, dat reeds bezit van de helft der aandelen
voldoende is een moeder-dochter-relatie tot stand te brengen. De WJO (= titel 6
Boek 2 BW) echter legt pas een consolidatieplicht op bij bezit van mqer dan
50 % van het aandelenkapitaal.
Als derde mogelijkheid tot het creeren van een concernverband noem ik hier
zonder verdere toelichting het Beherrschungsvertrag (Par. 291 e.v. AktG en
artt. 8 e.v. Voorontwerp Concernrichtlijn.175 Zie ook no. 62.
Tenslotte zij gewezen op het nevenschikkingsconcernverband, waarop het groeps-
begrip in de MvT Structuurwet (zie no. 140) het oog heeft met de aanduiding
'of anderszins met elkaar verbonden zijn'.
143. Men zal steeds moeten onderscheiden tussen de afhankelijkheidsver-
houding, welke men - o.g.v. bewijsvermoedens - kan aannemen bij bezit van
(meer dan) de helft der aandelen en het feitelijk uitoefenen van een algemene
concernleiding. In het Duitse concernrecht wordt het merendeel der concern-
rechtelijke bepalingen opgehangen aan het bestaan van een Abhiingigkeits-
verhaltnis (ex Par. 17 AktG), terwijl praktisch alleen de regels inzake de concern-
jaarverslaggeving (Par. 329 e.v. AktG) bovendien de uitoefening van een
'einheitliche Leitung' (Par. 18 AktG) verlangen.
144. Als gesteld echter knoopt met name de structuurregeling, welke voor onze
verdere beschouwingen van groot belang zal zijn, aan bij bezit van de heU'
of meer van het kapitaal der dochter, terwijl voor de concernjaarverslaggeving
bezit van meer dan de helft noodzakelijk is. Dit laatste is begrijpelijk omdat voor
de concernjaarverslaggeving vereist is dat men de dochter kan instrueren haar
boeken in te richten en daarbij de methoden te gebruiken zoals die binnen het
gehele concern worden gebruikt. Een dusdanige invloed zal normaliter slechts
aanwezig zijn indien men een doorslaggevende invloed heeft in de dochter,
hetgeen aangenomen kan worden bij bezit van de meerderheid van het kapitaal.
Bezit van de helft der aandelen echter is voldoende, gezien het feit, dat men voort-
durend in de positie is een dead-lock-situatie te creeren en daardoor een wezentijke
(niet: een doorslaggevende) invloed uit te oefenen  op het beleid  in de dochter
(waarbij ik memoreer en nog verder zal argumenteren, dat in mijn opvatting
de  moeder  al  of niet door middel  van  AV  in  een - gezamenlijke - dochter-
vennootschap bevoegd   is - binnen de ratio   van de Forumbankregel - een
algemene concemleiding uit te oefenen).
145. Tot slot merk ik op, dat bij de formulering van concernrechtelijke normen
tevens steeds het Gleichordnungskonzern in de beschouwingen zal behoren te
worden betrokken. DAAr immers is geen sprake van een afhankelijkheids-
verhouding op grond van bezit van aandelen, doch wel is er sprake van een
Fremdbestimmung.

175. De in het Duitse recht bestaande mogelijkheid tot Eingliederung laat ik hier verder buiten
beschouwing;  vgl.  1.3.3,  in het bijzonder nos.  61  en  62.
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Daarbij zij er op gewezen (zie ook no. 120) dat de Gleichordnungsfiguur wel
reeds in ons recht een plaats heeft gekregen in art. 153 lid 3 sub b (samentellings-
regel bij vrijgestelde internationale holding) en in titel 6, waar het gaat over de
mogelijkheid om rekeningen samengevoegd te publiceren. Hier gaat het over
groepsverbanden, dje 'anderszins' bestaan, d.w.z. niet op kapitaaldeelneming
berusten.

2.3.3.2. De concernrelatie tussen de joint venture en de partners daarin (bekeken
vanuit de joint venture)

146. 'Met de dochtervennootschap176 wordt in het ontwerp gelijkgesteld de
joint venture, in het ontwerp omschreven als een vennootschap (rechtspersoon)
waarvan tenminste de helft der aandelen wordt gehouden door een aantal
vennootschappen (rechtspersonen) volgens een onderlinge regeling tot samen-
werking; een zodanig regeling pleegt een afspraak omtrent de verhouding  van
aandelenpakketten in te houden', zegt de MvT op de Structuurwet nogal
cryptisch. Zulks betekent, dat - althans. in de normatuur van de Structuurwet -
ook voor de joint venture waarin voor de helft of meer krachtens een joint-
venture-contract (onderlinge regeling tot samenwerking) wordt deelgenomen een
moeder-dochter-verhouding - weer:    in    de    zin    van de Structuurwet - wordt
aangenomen. Zulks betekent dat dan voor de joint venture de vraag is of hetgeen
de  MvT  op de Structuurwet   1971   (blz.   14  1.k.)  zegt ten aanzien  van de (enkel-
voudige) dochteronderneming: 'Krachtens de omvang van haar aandelenpakket
kan de moedervennootschap hierin voldoende invloed uitoefenen', mag worden
gelezen :  'Krachtens  de  omvang  van  hun  aandelenpakket  kunnen de moeder-
vennootschappen hierin voldoende invloed uitoefenen.' (Zowel wanneer zij
tezamen slechts 50 %  van  het  aandelenkapitaal,  als  wanneer  zij  samen  meer  dan
50 %  hebben).  Dat de vraag bevestigend moet worden beantwoord, volgt reeds
uit de gelijkstelling met de enkelvoudige dochtervennootschap. Ik mag in
herinnering brengen, dat voor wat de structuurregeling betreft het dochter- (en
ook joint-venture-)begrip vooral in verband wordt gebracht met de voorschriften
inzake vrijstelling en mitigatie. Terecht mijns inziens zijn deze bepalingen
- gezien het instrumentele karakter van de dochter - voorzien, maar denkt men
door in de systematiek, dan zal men - nu de ratio van vrijstelling en mitigatie
is gelegen in de noodzakelijkheid van handhaving van het concernverband,
d.w.z. de noodzakelijkheid van een algemene leiding binnen het als 66n onder-
neming opererende concern - ook moeten concluderen, dat tussen de joint
venture en zijn partners een meervoudige afhankelijkheid en 'joint control' (welke
'control' overigens door de dochter als enkelvoudig zal worden ervaren177
bestaat in de zin van de Structuurwet. De joint venture immers van twee of meer
structuurvennootschappen is vrijgesteld, indien de partners de helft of meer van
het aandelenkapitaal bezitten (art. 153 lid 3 sub a).

176. Definitie zie boven; vgl. voorts VVS, IIB, biz. 278.
177. Vgl. VVS, IIB, biz. 280: *Er is niet 66n moedervennootschap, verschillende vennootschappen
tezamen vormen  als  het  ware 66n moeder';  zie ook Slagter,  a.w.,  blz.  213.
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141.  Voorbeeld 1: Stel het geval dat A, B en C (alle structuurvennootschappen)
ieder beschikken   over   1 /6   deel   in het kapitaal   van   BV 'ABC' (tezamen   be-
schikken  zij  dan  over  50 %) en tussen  hen een 'onderlinge regeling tot samen-
werking  (lees: een joint-venture-contract) is gesloten, terwijl de andere helft  in
handen is van een onderneming D, die geen partij is bij het joint-venture-
contract. Voldoet BV 'ABC' zelve aan de structuurcriteria (art. 263 lid 2), dan
is deze niettemin vrijgesteld. Immers met het gezamenlijke aandelenbezit kunnen
A, B en C 'voldoende invloed' uitoefenen in de BV 'ABC'. (Ik zal geen verdere
ingewikkelde voorbeelden geven van gevallen onder art. 155 c.q. 265, maar merk
op dat het hier gestelde ook met name opgaat voor de daar bedoelde joint
ventures.)
Denkt men het structuursysteem op dit punt door, dan kan het volgende worden
opgemerkt. (Het betreft hier het parti8le Gleichordnungseffect.) Naar mijn
mening zal  in dit geval - met het oog op de normatuur van de Structuurwet
(zie echter ook 5.3.2) - ervan moeten worden uitgegaan, dat:
a.  D op grond van zijn bezit van de helft van het aandelenkapitaal in een

moeder-dochterverhouding (in de zin van de Structuurwet) staat tot BV
'ABC';  50 % geeft  in het algemeen immers een vetopositie178;

b.    dat hetzelfde kan worden opgemeskt met betrekking tot A, B en C tezamen,
c.     zowel als ten aanzien van A, B en C afzonderlijk (gezien hun gelijke aandelen-

bezit - en daarop en  op de onderlinge regeling gebaseerde vetoposities -
in de groep van A, B en C).

Ad a:  BV  'ABC'  valt - in relatie  tot  D - zonder meer onder de eerder  aan-
geduide omschrijving van een dochteronderneming. Zou D een structuur-
vennootschap zijn, dan zou reeds op die grond een vrijstelling voor 'ABC'
worden verkregen.
Ad b.· Is D niet een structuurvennootschap, A, B en C echter - als gesteld in
het voorbeeld - wal, dan is de gezamenlijke invloed van deze drie samen vol-
doende om ABC vrij te stellen. Zulks gezien het feit, dat - tenminste theoretisch -
een voortdurende deadlock-situatie tussen A, B en C enerzijds en D anderzijds
tot de mogelijkheden behoort en daardoor over en weer het totstandkomen van
beslissingen kan worden geblokkeerd.
Ad c.  Ook in de verhouding tussen A, B en C (ervan uitgaande, dat deze ook bij
contract in evenredigheid en met wederzijdse vetorechten is geregeld) geldt
echter dat dus ook voor ieder afzonderlijk een zodanige 'voldoende invloed'
bestaat met betrekking tot de door hen als blok te nemen besluiten. Zulks laat
zich beter vatten indien men zich voorstelt, dat door A, B en C als groep, als
66n partij derhalve, een joint-venture-contract wordt gesloten met D. Dan
krijgt men het prototype van de 50/50 joint venture. In deze constellatie is het
voor alle vier betrokken ondernemingen (A, B, C en D) mogelijk het nemen

178. Vgl. bijvoorbeeld Gerecht in eerste aanleg, Aruba,  1  september  1971,  NJ  1973,  325  en  Hof
Amsterdam (Ondernemingskamer) 26 april  1972,  NJ 1973,6, waaromtrent  A.  van  Oven  in  WPNR
5299,  blz.  176 e.v. en Hof Amsterdam 15 november  1973,  NJ  1974, 293.  waaromtrent  A.  van Oven
in WPNR 5333, blz. 46 e.v.
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van besluiten in de AV van BV ABC te blokkeren. Voor D omdat deze onder-
neming zelf reeds een 'blocking position' heeft op grond  van  haar  50%  deel-
neming; voor A, B en C tezamen omdat zij gezamenlijk handelende eveneens
een 'blocking position' hebben en tenslotte voor A, B en C afzonderlijk omdat
zij - zoals aangenomen - contractuele vetorechten hebben. Maakt bijvoorbeeld
A daarvan gebruik, dan komt in de groep A, B en C geen besluit tot stand en
vervolgens zal ook in de AV van BV ABC geen besluit tot stand komen. Althans
in het geval dat een positief gesteld besluit van de AV wordt verlangd.

148.   Voorbeeld 2. Vervangt men nu A, B en C door 66n vennootschap, bijvoor-
beeld de structuurvennootschap A en stellen wij ons D eveneens als structuur-
vennootschap  voor, dan brengt  art.  158  lid 13 reeds uit zichzelf mee,  dat  een
tweevoudige koppeling van de joint venture aan beide moeders plaatsvindt.
De OR van de joint venture kan krachtens dit voorschrift in beide vennoot-
schappen direct of indirect - door middel van deelneming aan de besluitvorming
van de COR - eri van A en D - zijn structuurrechten uitoefenen.179 Meer in het
algemeen echter hebben beide partners A en D een 'blocking position' in de AV
van de gezamenlijke dochtervennootschap, hetgeen de noodzaak met zich brengt
om het eens te worden180 over het algemene ten aanzien van de joint venture
te voeren algemene - gezamenlijke - 'concern'-beleid, wil althans de joint venture
niet aan besluiteloosheid ten onder gaan.181 Om die reden is het steeds nood-
zakelijk een deugdelijke geschillenregeling op te nemen voor het geval men het
niet eens kan worden.182
Zo valt tweetrlei gezichtspunt te onderkennen. Vooreerst vanuit de joint venture
naar de partners, voor welke verhouding - in het stelsel  van de structuur-
regeling183 - een afhankelijkheidspositie valt af te leiden. Immers de vrijstellings-
en mitigatieregeling valt slechts zinnig te begrijpen, indien men zich stelt in de
positie van de afhankelijke (gezamenlijke) vennootschap en dan van daaruit
beziet of ten minste de helft der aandelen wordt gehouden door een structuur-
vennootschap, dan wel door een aantal structuurvennootschappen volgens een
onderlinge regeling. Dat is de optiek vanuit de joint venture zelf.

2.3.3.3. De concernrelatie tussen de joint venture en de partners (bezien vanuit
de partners)

149. Een andere optiek is intussen mogelijk, namelijk die vanuit de partners

179. VVS, IIB, biz. 281.
180. De Duitsers spreken treffend over een 'Einigungszwang', aldus bijvoorbeeld Schlewing, a.w.  12;
Lutter, t.a.p., blz. 206.
181. Trekt men de wel gemaakte vergelijking met het huwelijk op dit punt door, dan zou men moeten
zeggen, dat op dit punt aangekomen de partners er wellicht goed aan doen om hun raadslieden te
raadplegen omtrent de mogelijkheid  van  echtscheiding.  Vgl. de trieste afloop  van  het  in  noot  178
genoemde geval Hof Amsterdam 26 april 1972 NJ 1973, 6, dat blijkens Hof Amsterdam 12 januari
1974  NJ 1974, 292 met noot BW uitliep op liquidatie. Vgl. ook Hof Amsterdam 15 november 1973,
NV 52, biz. 86 e.v.. met aantekening Treurniet; vgl. noot 178.
182. Vgl. Treurniet, NV 52. biz. 91/92.
183. Vgl. VVS, IIB. blz. 280.
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naar de joint venture toe. De verleiding is erg groot om het standpunt in te
nemen dat geen der partners een dusdanige invloed heeft - ik ga voor het gemak
even uit van de 50/50 joint venture (maar hetzelfde geldt evenzeer voor een
joint venture met meerdere partners waarbij in het joint-venture-contract voor
ieder der partners vetorechten zijn voorzien) - dat de joint venture door ieder
afzonderlijk wordt 'beheerst' en daaruit te concluderen, dat de joint venture van
gddn der partners afhankelijk is c.q. door geen van deze uniform wordt geleid.
Met recht immers kan wel gesteld worden dat een besluit van de AV (of enig
ander 'orgaan' van de joint venture door middel waarvan de partners hun
invloed uitoefenen), genomen door de partners, nimmer kan worden aangemerkt
als een besluit van een der partners afzonderlijk. Dit is een veelvuldig ont-
wikkelde gedachtengang.
150. Men vindt haar bijvoorbeeld bij  Fan der Grinteniw : 'De vaststelling van een
groepsverband zal niet altijd eenvoudig zijn. Twijfelachtig is bijvoorbeeld of een
vennootschap, die een joint venture is van twee of meer vennootschappen185
moet worden beschouwd als deel uitmakend van twee of meer groepen. Wij zijn
geneigd deze vraag ontkennend te beantwoorden. Naar onze mening kan een
vennootschap - of andere rechtspersoon - slechts tot 66n groep behoren. Een joint
venture  beltoort  in het  algemeen  niet  tot  een  groep.  omdat  zij  twee of meer  meesters
heef (curs. van mij R.).186
Mij komt deze gedachtengang enigszins tegenstrijdig voor nu in een adem wordt
gesteld dat de joint venture niet  tot  een  groep  (ik  lees  dan : tot geen enkele
groep) behoort en vervolgens dat de joint venture twee of meer meesters heeft.
Het voegwoord 'omdat' legt tussen beide zinsdelen een causaal verband.
Nu hoort bij de 'meester' - andere combinaties zijn (toegegeven) denkbaar - de
'knecht', te wiens aanzien aangenomen mag worden, dat hij in een onder-
geschiktheidspositie staat, 'bemeesterd' wordt, d.w.z. de instructies van zijn
meester behoort op te volgen. Anderzijds brengt het begrip 'groep' 187 evenzeer
een 'ondergeschiktheidsverhouding' tot uitdrukking nu daarin immers de centrale

184. Supplement, biz. 22.
185. Boven stelde ik reeds, dat het in het algemeen om ondernemingen gaat, hoewel in de optiek
van de Structuurwet een dergelijke benadering niet geheel onlogisch is, nu het in de vrijstellings- en
mitigatieregeling gaat om de vraag of'boven' de joint venture een of meer structuurvennootschappen
aanwezig zijn.
186. Opvallend is dat Van der Grinten stelt 'in het algemeen' en daardoor zijn stelling enigszins
afzwakt. Denkbaar is dat hij daarbij de door hem ook als joint ventures aangemerkte, maar naar mijn
mening als concerns - d.w.z. 'groep' - aan te merken, 'samenwerkingen' als Unilever, Shell, Agfa-
Gevaert, etc. op het oog heeft gehad (zie hoofdstuk V, Van Leeuwe/Van der Grinten), die hij dan
- terecht - wel tot 66n groep behorend aanmerkt. Immers betreft het in dem gevallen een totale
concentratie, zoals ik hierboven reeds uiteenzette (vgl. 2.2.1). Deze zijn dan niet opgebouwd als een
'Unterordnungskonzern' (pyramidaal concern) (althans wat de top betreft), doch als een Gleich-
ordnungskonzern. Hier is weI degelijk sprake van En 'einheitliche Leitung' en dus van /*n grocp.
Daarmede  is  het - althans  in mijn opvatting - niet zuiver  van een 'joint venture', en 'gezamenlijk
waagstuk (of avontuur)' te spreken. De economische - en m.i. ook juridische - onafhankelijkheid
van de betrokken 'moeder'-vennootschappen ontbreekt hier. Bekijkt men echter de samenhang vanuit
het standpunt van de aan deze samengestelde top opgehangen vennootschappen, dan kan het m.i.
geen twijfel lijden, dat hier sprake is van 66n enketvoudige concernpolitiek.
187. MvT Structuurwet  1971,   biz.   13   r.k.: 'een groep  van  naar de rechtsvorm zelfstandige onder-
nemingen die door kapitaaldeelneming of anderszins met elkaar zijn verbonden, en waarvan het
centrale beleid in de top wordt bepaald'.
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leiding het voornaamste bestanddeel  is,  d.w.z.  van de andere kant bezien:  de
'Fremdbestimmung' in de afhankelijke vennootschap. Zo gesteld komt de
geciteerde zinsnede - m.i. - dan ook neer op een'petitio principii.
Wel  kan men echter opmerken,  dat - ik kom daarop hieronder nog terug - de
leiding ten opzichte  van de joint venture van samengestelde  aard  is;  ook  dat  de
besluitvorming omtrent die leiding reeds tot stand komt door overleg tussen de
partners. Zulks verhindert echter niet die samengestelde leiding in beginse!
toe te rekenen naar beide (of meerdere) moeders188, daar dezen immers aan de
vaststelling daarvan hun medewerking hebben gegeven.
151. Een soortgelijke beschouwingswijze - waarbij de relatie wordt bekeken
vanuit de partners naar de venture - treft men ook aan in de Wetsgeschiedenis
op art. 13 WJO (thans art. 319).189 In het VV was opgemerkt dat 'vele andere
leden' de juistheid van de keus betwijfelden om 50/50 deelnemingen te doen
vallen onder de beperkte regels van art. 12 WJO (thans art. 318 Boek 2 BW),
en deze niet te onderwerpen aan de uitgebreidere regels toepasselijk op meerder-
heidsdeelnemingen krachtens  art.   13 WJO (thans:  art.  319  Boek  2  BW).  De
minister antwoordde daarop zulks niet zonder goede reden te hebben gedaan:
'indien er een meerderheidsdeelneming is, is er sprake van een vermogens-
bestanddeel, vastgelegd in een onderneming, die onder het beheer van de
moedermaatschappij   valt: de dochteronderneming staat veelal bedrijfsecono-
misch gelijk met een afdeling en consolidatie van de jaarcijfers is economisch
zinvol, met name indien (nagenoeg) alle aandelen in handen der moedermaat-
schappij zijn. Samenwerking op voet van gelijke kapitaalsinbreng heeft een ander
karakter, namelijk een activiteit die met een andere onderneming voor gezamen-
lijke rekening wordt uitgeoefend. Bedrijfseconomisch kan deze niet op 66n lijn
worden gesteld met een meerderheidsdeelneming, omdat de deelnemende
onderneming - aldus nog steeds de minister - over een zodanig 'partnership'
geen eigen beheer voert. Om deze reden gaat men in een zodanig geval ook niet
tot consolidatie over' (curs. van mij, R.).190 Ook hier wordt dus vanuit de
partners naar de joint venture gekeken; vervolgens gesteld, dat geen der partners
een 'eigen beheer' voert en geconcludeerd, dat dus consolidatie als bij een meer-
derheidsdeelneming niet juist zou zijn.

188. Interessant is het om te vergelijken met het Rapport van de Commissie Vennootschapsrecht
(Bijl. bij MvT Structuurwet, blz. 22 r.k.). 'Behalve met dochtervennootschappen moet ook rekening
worden gehouden met vennootschappen, die een joint venture zijn van twee of meer andere vennoot-
schappen.  In  zulk een geval  heeft de  vennootschap als  het  ware  twee  of meer  moeders.  De overwe lgen.
die voor voorzieningen met betrekking tot dochtervennootschappen pleiten, gelden ook hier. De
vennootschap die een joint venture is, is gericht op de belangen van de partners in de joint venture.
Zij is dienstbaar aan de partners. Met deze realiteit moet bij de wettelijke regeling rekening worden
gehouden.' (curs. van mij, R.).
189. Zie daaromtrent IJsselmuiden VVS I J. biz. 125 e.v. en Rechtspersonen ad art. 319; Westbroek,
Praeadvies,  blz. 45. Voor een goed begrip wit ik crop wijzen, dat de WJO ( = Titel 6 Boek 2 BW)
- anders  dan  de  Structuurwet - onder  het  begrip  'dochteronderneming'  alleen de meerderheids-
deelneming begrijpt. Vgl. hieromtrent Usselmuiden,   t.a.9,   biz. 119; verder: Groeneveld,   TVVS,
1968, biz. 237.
190. Geciteerd bij IJsselmuiden t.a.p., die er overigens op wijst, dat de laatste mededeling onjuist is
nu in de praktok wel degelijk regelmatig 50 %-belangen worden geconsolideerd.
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152. Westbroekilll volgt deze redenering. Mij beperkende tot wat hij in het
algemeen opmerkt over concernleiding en beheersing merk ik het volgende op.
Van een concernverhouding - zegt  hij - 'is  naar mijn mening slechts sprake,
indien de gemeenschappelijke (hier bedoeld in de zin van uniforme of algemene
concernleiding, R.) leiding permanent is, hetgeen inhoudt dat de invloed
endogeen192 moet zijn'. Dat kan - zegt hij - worden bereikt door meerderheids-
deelneming, bezit van prioriteitsaandelen of soortgelijke rechten, het sluiten van
stemovereenkomsten en het beheersen van een rechtspersoon, die ten titel van
beheer aandelen in de vennootschap heeft.
Nu Westbroek erkent dat met stemregelingen een endogene leiding kan worden
uitgeoefend, verbaast het dat hij op dezelfde bladzijde zegt dat de 49 : 49 : 2-
verhouding 'wel belangrijk kan zijn voor de doorzichtigheid in financitle ver-
houdingen,   maar   (deze   verhouding)   de   concernproblematiek   niet raakt; er is

hier geen beheersing' (curs.  van  mij,  R.).  Ik  ben  geneigd  te  vragen:  Ook  niet
wanneer  die  2 % slechts  aan een derde in handen is gesteld ter oplossing  van
eventuele deadlocksituaties? Of ter voldoening aan een investeringsvoorschrift?
Of wanneer die 2 % wordt gegeven aan een - overigens door partijen  zelf te be-
noemen - commissaris?
153.  In het algemeen  zal  men  er - naar  ik  meen - in  een  49 : 49 : 2-joint-
venture vanuit mogen c.q. misschien zelfs moeten gaan, dat er sprake is van
een joint venture tussen twee ondernemingen, die uitsluitend ter fine van door-
breking van een eventuele deadlocksituatie krachtens onderlinge regeling tussen
hen beide enkele wipaandelen verschaffen aan een derde.193 Nu echter tevens in
het algemeen moet worden aangenomen, dat de partners het ze/f in hun macht
hebben om de 'wip-regeling' te be8indigen c.q. te wijzigen lijkt mij de opvatting
van H/estbroek als zou er in zulke gevallen geen beheersing zijn in zijn algemeen-
heid onhoudbaar, zijnde bovendien in tegenspraak met zijn eerder gestelde
mogelijkheid van uitoefening van endogene invloed door middel van stem-
regelingen.194 Voor de zuiverheid merk ik op, dat H/estbroek in dit kader spreekt
over consolidatievoorschriften in de betrekking tot de moeder(s), ten aanzien
waarvan men zich inderdaad de vraag kan stellen of niet een sterkere graad van
beinvloedingsmogelijkheden moet bestaan, vooraleer aan het bestaan van
concernrelaties (met het oog op consolidatievoorschriften) rechtsgevolgen toe
te kennen. Die benaderingswijze vindt men duidelijk terug in het betoog van
IJsselmuiden waar deze (ook en juist in verband met de consolidatievoorschriften
van artt. 319 e.v.) rekening houdt met de mogelijkheid, dat bij een bezit van 49 %
toch een leiding plaats vindt door deze partner. Consolidatie is dan gerecht-

191. Praeadvies, biz. 45.
192. Ter onderscheiding van een puur feitelijke invloed, die door hem exogeen wordt genoemd.
Een zodanige exogene invloed heeft bijvoorbeeld een grote en belangrijke schuldeiser.
193.  Vgl.  HLR,  1964,  blz.  408 e.v.; Slagter,  a.w.,  biz.  228, 332, Bloemsma,  t.a.p.,  blz.  192,  193;
Zihlmann, t.a.p., biz. 468.
194. Opmerkelijk is overigens dat Westbroek in deze context niet de 49/51-verhouding als zodanig
verder onderzoekt.
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vaardigd 'door de volstrekte zeggenschap van de moedermaatschappij, welke
zeggenschap de ratio van de consolidatie is'.195

Is daarmede de zeggenschap in zijn gedachtengang (min of meer) losgemaakt
van de participatie in het kapitaal en is deze z.i. ook mogelijk bij bezit van een
minderheid, voor de zuivere 50 : 50-verhouding merkt hij op, dat consolidatie
in de praktijk veelvuldig voorkomt 96 en vaak ook zeer doelmatig kan zijn.
Impliciet schijnt hij er daarbij dus vanuit te gaan - maar ik wil zijn betoog op
dit punt niet 'hineininterpretieren' - dat het (blijkens de MvA bij de WJO door
de minister voor consolidatie noodzakelijk geachte) 'eigen beheer' mede kan
omvatten een gezamenlijk beheer.197

154. Op deze plaats is een duidelijke waarschuwing aan de lezer ten aanzien
van het in deze paragraaf betoogde, meen ik, op zijn plaats.
Dit betoog had de strekking om mijn stelling, dat de joint venture van elk van
zijn partners afhankelijk is en met ieder van deze in een concernrelatie staat,
verder uit te diepen en te argumenteren. Ik heb in dit verband een aantal ge-
dachten opgeworpen, waaraan naar ik meen een algemene strekking toekomt.
Anderzijds - ik zei het reeds te bestemder plaatse - is het betoog voor een niet
onbelangrijk deel gebouwd op een interpretatie van het normensysteem in met
name de structuurregeling en de consolidatievoorschriften van titel 6. Men houde

goed voor ogen dat deze methode er in wezen op neer komt, dat getracht wordt
basisbegrippen af te leiden uit zekere afzonderlijke normen, althans complexen
van zodanige normen. Bedacht zal steeds moeten worden, dat wat 'afhankelijk-
heid' en 'concernleiding' in het ene normencomplex betekent, nog niet dezelfde
betekenis behoeft te hebben in het andere. Overigens merk ik op, dat het beter
ware deze basisbegrippen - in het kader  van een samenhangend geheel  van
concernrechtelijke normen - eenduidig te maken, doch daaraan afhankelijk van
de te regelen materie verschillende gevolgen te verbinden.
De tegenwerping is denkbaar, dat met een aantal verspreide normen te leven

zou zijn. Het probleem voor ons onderwerp blijft echter dat de joint venture
als fenomeen nog betrekkelijk weinig doordacht is, dat hetzelfde - zij het in veel
mindere mate - ook geldt voor het concernrecht, maar dat de rechtsproblemen
- in het bijzonder ook die van concernrechtelijke aard - een realiteit vormen in
joint-venture-verhoudingen.

Ik zou thans met het oog op een verdere analyse van de structuur-joint-ventures

195. VVS, IJ, biz. 125 e.v. en Rechtspersonen ad art. 319, aant. 4.3. IJsselmuiden maakt hier m.i.
toch de vergissing hier van volstrekte zeggenschap te spreken. Zulks hangt - ook bij een management-

opdracht - af van de achterliggende contractuele situatie.  Er moet op worden gewezen, dat een
managementopdracht als zodanig wel een Fremdbestimmung kan, doch niet steeds behoeft te
veroorzaken. Zie Veelken,  a.w.,  blz.  27-54:  vgl.  noot  123.
196. In 1971 werd  in  11   van 79 onderzochte jaarverslagen  bu   50 %,  bij de overige  68  bij  meer  dan

50 % geconsolideerd.
197. Vgl. echter weer het - m.i. - weinig consistente betoog in de  MvA op de Structuurwet 1971,
blz.  6   r.k.,  waar voor consolidatie  in het algemeen   50 %  niet, voor zeggenschapsverhoudingen  (?)
wel een voldoende invloed geeft: 'een zodanig aandeel  in het kapitaal brengt  mede, dat buiten  de
deelnemende onderneming geen besluiten van essentieel belang (-) kunnen worden genomen';
zie ook IJsselmuiden's opmerking genoemd in noot 190 hierboven.
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de vraag aan de orde willen stellen naar de betekenis van het joint-venture-
contract voor een verder te argumenteren meervoudige concernrelatie.

2.3.3.4. De betekenis van het joint venture contract voor de vraag naar het
bestaan van een meervoudige concernrelatie tussen de joint venture en zijn
partners

155. In de vorige paragraaf hebben wij ons vooral bezig gehouden met demeervoudige concernrelatie tussen de joint venture en zijn partners, waarbij onze
aandacht zich in hoofdzaak heeft gericht op het bezit van een deel van het
aandelenkapitaal. Het enkele bezit van een deel van het kapitaal geeft een aantal
andere rechten, in het bijzonder stemrecht op de aandelen en daardoor de
mogelijkheid de besluitvorming in de AV te beinvloeden. De thans geldende
wettelijke normen in het kader van een zich ontwikkelend concernrecht knopenin hoofdzaak - zoals wij zagen - aan bij het aandelenbezit. De mogelijkheid tot
het uitoefenen van leiding wordt daaruit afgeleid.
Gesteld wer(1198 dat wanneer men kijkt vanuit de gezamenlijke vennootschap
voor deze een afhankelijkheidspositie van de partners waarneembaar is. Haar
aandeelhouders (twee of slechts enkele) zijn haar bekend, zijn deskundig op het
terrein waarop de joint venture zich beweegt en 'bemoeien' zich met de zaken
der vennootschap. De middelen daartoe passeerden de revue.199
156. Stelt men zich echter op het standpunt van de partners, dan blijkt dat
gesteld kan worden en ook daadwerkelijk gesteld wordt, dat geen der partnersin de positie is zijn wil door te zetten, zodat mogelijk wel een afhankelijkheids-
vermoeden zou kunnen gelden voorzover het aandelenbezit groot genoeg is,
doch daaruit niet zou mogen worden afgeleid, dat de partners individueel ook
een 'uniforme leiding' uitoefenen over de joint venture en derhalve de joint
venture te hunnen opzichte niet in eigenlijke zin als een 'concernonderneming'
zou mogen worden beschouwd.200 Deels heb ik deze gedachtengang reeds weer-
legd in de vorige paragraaf, doch ik meen, dat thans ook de betekenis van het
joint-venture-contract als zodanig moet worden beschouwd.
Wanneer men zich op het standpunt van de partners stelt en uit de evenredige
verdeling van het kapitaal van de gezamenlijke vennootschap zou afleiden dat
geen dezer zijn wil kan doorzetten (en dus geen dezer uniform zou kunnen
leiden) zal men zich m.i. verder moeten verdiepen in de relatie zelve tussen deze
partners.
Een gedachtengang als bedoeld is naar mijn mening af te wijzen, daar deze - zoals
boven reeds geindiceerd - zou leiden  tot de conclusie,  dat in het geheel geen
algemene concernleiding ten opzichte van de joint venture zou worden uit-
geoefend en dus geen aangrijpingspunt aanwezig zou zijn voor concernrechtelijke
normen, welke een moedermaatschappij bepaalde rechten en verplichtingen
oplegt. De praktijk is echter, dat er de facto wel - in verschillende gradaties en
198. Zie 2.3.3.2.
199. Zie 2.3.2.2 en 2.3.2.3.
200. Zie 2.3.3.3.
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op verschillende terreinen of in verschillende functies - van een Fremdbestim-
mung in de joint venture sprake kan zijn. Stelt men zich in de positie van de
joint venture, dalf moet tenminste vanuit dit gezichtspunt lot een concernrelatie
worden geconcludeerd. Naar Duits recht - zo merk ik op - wordt aangenomen,
dat de partners middels het Konsortialvertrag een BGB-Gesellschaft in de zin
van Par. 705 BGB e.v. (te vergelijken met onze burgerlijke maatschap) tot
stand brengen. Vraag is dan of deze BGB-Gesellschaft een 'Unternehmen' is in
de  zin  van  Par.   15-18  AktG. De vraag wordt wel bevestigend beantwoord,
maar Schle,ring (blz. 16 e.v.) stelt dan dat door de toerekeningsverhoudingen,
die de BGB-Gesellschaft de iure kent, de 'einheitliche Leitung' van deze 'Unter-
nehmen' ( = BGB-Gesellschaft) toch moet worden toegerekend aan de partners
zelve. In overeenkomstige   zin het BGH-Urteil   van 4 maart 1974, waarover
hierboven  1.3.6. Te onderzoeken is welke naar Nederlands recht de invloed  is
van het joint-venture-contract op de vraag van de meervoudige concernrelatie.
Aandeelhouders in een joint venture zijn niet geheel vrij in hun stemgedrag.
Zij zijn immers niet - slechts - aandeelhouders, doch zij zijn - vooral - partners
bij een samenwerkingscontract. Dat heeft consequenties. Kan men zich reeds

afvragen of in een - wellicht wat theoretische,  maar niet geheel ondenkbare -
situatie van 'toevallige' (d.w.z. niet door contract bepaalde) 50:50-verhouding
niet reeds de goede trouw (welke de verhouding tussen de aandeelhouders in een
vennootschap beheerst)201 een zekere 'Einigungszwang' (straks - althans  voor
de BV - mogelijk versterkt door een wettelijk geregelde geschillenregeling;  zie
Rapport Commissie Vennootschapsrecht dd. 16 januari 1975) met zich mee-
brengt, voor geen bestrijding vatbaar lijkt het dat een joint-venture-contract
dat effect - en dan gericht - heeft.
157. In de termen van de structuur-regeling is de 'onderlinge regeling tot
samenwerking' een constitutief vereiste voor de vrijstellings- en mitigatieregeling
voor de joint venture. In het voorgaande hebben wij reeds gezien, dat een
dergelijke regeling (steeds 'joint-venture-overeenkomst' genoemd), de kern van
de samenwerking vormt. Wij zagen, dat de voornaamste elementen van zodanige
overeenkomst hierdoor worden gevormd, dat daardoor bestaande of toekomstige
activiteiten worden samengebracht onder gezamenlijke leiding.
Vermogensbestanddelen van de deelnemers worden onttrokken aan de enkel-
voudige 'Leitungsmacht' der deelnemers en onder gezamenlijke controle ge-
bracht. Machines, gebouwen, terreinen, goodwill, know-how, rechten uit
contracten met derden (waaronder die met werknemers) worden binnen de scope
van de joint venture gebracht. Dit gebeurt door inbreng in een gezamenlijk op te
richten of over te nemen vennootschap. De deelnemers hebben er belang bij
op de leiding adequate invloed uit te kunnen oefenen. Hun gezamenlijke aan-
delenbezit wordt immers niet gehouden ten titel van belegging, doch ten titel

201.  Vgl. HR 30 oktober 1964, NJ 1965, 197, met noot G.J.S., AA 14, 63 met noot G.; HR 11 januari
1963;  NJ  1965, 433,  met noot G.J.S.,  AA  12,  223  met  noot G.;  vgl. ook Schlewing,  a.w.,  blz.  12,
die er wel op wijst dat in deze gevallen geen Abhlingigkeit van de 'gezamenlijke vennootschap' kan
worden aangenomen;  vgl. ook Urteil Bundesgerichtshof 4.3.1974, waarover hierboven onder  1.3.6;
Schlewing, a.w., biz. 12; Rasch, a.w., biz. 58.
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van een gezamenlijk actief opereren door middel van een gemeenschappelijke
onderneming. (Ik mag daarbij ook verwijzen naar de economische achter-
gronden, welke in het eerste hoofdstuk werden aangeduid. Een ongecoBrdineerde
leiding over die gemeenschappelijke onderneming past niet binnen het joint-
venture-concept, zoals hierboven onderzocht. Uit de gemeenschappelijke be-
langen kan derhalve een coBrdinatieve verhouding tussen de partners worden
afgeleid.
Deze verhouding in het bijzonder is het onderwerp van een contractuele regeling.
Gaan wij uit van een 50/50-joint-venture (of van een joint venture tussen meer
partijen met vetorechten ten aanzien van bepaalde aangelegenheden), dan zijn
de partners praktisch ged,voi,gen tot het maken van afspraken op voorhand,
teneinde voortdurende patsituaties te voorkomen. Een continue ondernemings-
politiek ten opzichte van de joint venture ware bij gebreke daarvan niet moge-
lijk.202
Om een zodanige ondernemingspolitiek te kunnen uitoefenen is noodzakelijk
dat erin wordt voorzien, dat te dien aanzien gemeenschappelijke wilsbesluiten
kunnen worden gevormd, die aan het bestuur van de joint venture kunnen
worden doorgegeven. Daartoe pleegt - zoals in no. 106 reeds uiteengezet - een

_ afzonderlijke gremium te worden aangegeven, dat kan samenvallen met een
vennootschapsorgaan (bijvoorbeeld de RvC) doch vaak ook buiten de ge-zamenlijke vennootschap staat. (Policy Committee).203 De joint-venture-over-
eenkomst bevat stemafspraken voor de besluitvorming in een zodanig gremium,als uiteraard ook in de AV.201 Door deze inrichting van de besluitvorming ten
aanzien van de ondernemingspolitiek - althans voor wat betreft die onderdelen
daarvan, welker vaststelling bij de joint-venture-overeenkomst aan het des-
betreffende gremium is voorbehouden - is het resultaat, dat, kijkend vanuit de
joint venture, ten aanzien van deze laatste een 66nvormig en enkelvoudig beleid
wordt uitgeoefend. Dit beleid zelve echter komt in onderling overleg tussen de
partners tot stand, zulks krachtens daartoe strekkende contractuele verplichting,
tussen de partners immers bestaat, als boven gesteld, een partiBle Gleichordnung.
Eenmaal vastgesteld geldt dat beleid als het beleid van ieder der partners.205
De joint venture is daaraan als gezamenlijke dochtervennootschap onderworpen.
Zo kan dus bij beschouwing van de verhoudingen zoals die door het joint venture

202. Vgl. Schlewing, a.w., blz. 12,13.
203.   Bloemsma,   t.a.p.,   biz. 190; Slagter,   a.w.,   blz.   332;   zie   no. 106 Westbroek, Rechtspersonen,
ad Par. 28 Departementale Richtlijnen.
204. Brenninkmeijer, Stemovereenkomsten van aandeelhouders,  biz.  67 e.v..  129  e.v.
205. Met beleid wordt hier bedoeld de algemene Geschiiftspolitik. Daarnaast kan - afhankelijk vande concrete situatie - ook het dagetijkse beleid in min of meerdere mate onderwerp zijn van afsprakentussen de partners en aanwijzingen van dezen aan het bestuur van de joint venture. Mogelijk is ook,
dat een der partners een management-opdracht krijgt, die zich uitstrekt tot het dagelijkse beleid.
Nog verder nuancerend is ook mogelijk, dat een der partners praktisch genomen - ondanks deelname
in het kapitaal en mede-ondertekening van het joint-venture-contract - een 'arm's length'-verhoudingheeft tot de joint venture en de facto niet geacht kan worden (mede) een algemene concernleiding uit
te oefenen. Zijnde zulks vastgesteld, zullen concernrechtelijke regels in beginsel ten opzichte van
deze  partners niet gelden. Zie Veelken,   a.w.  en  noot  124:   vgl.  ook   VVS,  IIB,   blz.   262  waar  gesteldwordt dat een managementcontract geen titel schept voor afhankelijkheid.
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contract worden tot stand gebracht, geconcludeerd worden, dat er sprake is van
een meervoudige concernrelatie tussen de joint venture en de daarbinnen
samenwerkende ondememingen:
158. Neemt men deze constatering als uitgangspunt (vgl. art. 3 Voorontwerp
Richtlijn Concernrecht, deel I), dan blijft wel de vraag of men daaraan zonder
meer dezelfde rechtsgevolgen (in meervoud) moet verbinden als in de enkel-

voudige concernrelatie. De vraag is immers of het rechtskarakter en de mate van

Fremdbestimmung wel dezelfde is als in een enkelvoudige relatie.

Meer dan bij de enkelvoudige concernrelatie ligt het daarom voor de hand bij
de meervoudige de vraag te stellen naar de inhoud van de  (gezamenlijke)  algemene
concernleiding.   Het is naar mijn mening ten aanzien van deze vraag dat een
verdere nuancering van het betoogde in aanmerking komt. Ik wil er daarbij op
deze plaats nogmaals op wijzen, dat hier nog niet de vraag aan de orde is welke

concrete rechtsgevolgen behoren te worden verbonden aan het bestaan van de

meervoudige concernrelatie in het algemeen en de algemene concernleiding in het
bijzonder. In het besef echter, dat het bestaan van een meervoudige algemene

concernleiding een zeer belangrijk uitgangspunt kan/moet zijn bij het vaststellen
van die gevolgen, lijkt een nauwkeurige beschouwing op zijn plaats.207

Ik heb gesteld dat uit het feit dat de partners - zoals bij uitstek in een 50 50-

joint-venture - over en weer in de positie zijn, dat zij de besluitvorming kunnen

blokkeren, niet mag worden afgeleid, dat een meervoudige concernrelatie
ontbreekt.  Het zou echter onjuist zijn - in het bijzonder voor wat betreft het
uitoefenen van een algemene concernleiding (waarvan ik stelde, dat deze in
beginsel ten aanzien van alle partners moet worden aangenomen) - geen rekening
te houden met de bijzondere omstandigheid van de meervoudigheid. Uniken
Feneina stelt208 reeds voor de enkelvoudige concernrelatie terecht, dat de inhoud

van de algemene concernleiding sterk kan verschillen naar gelang de gegeven

feitelijkheden van bepaalde moeder-dochterrelaties.
Een verschillende geaardheid van de concernrelatie is reeds denkbaar, indien
men denkt aan buitenlandse dochterondernemingen, meerderheidsdeelnemingen
(waar een gedeelte van het kapitaal in handen van derden c.q. het publiek is).
Ook  echter bij  100 %-ige relaties (binnen 66n rechtsgebied)  kan een verschillende

behandeling gegeven zijn, wanneer men denkt aan de aanloopfase na een over-
name gedurende welke tijd de moeder (meer of minder) sterk is aangewezen op
de deskundigheid van het bestuuram van de overgenomen onderneming. (Indien
het een conglomerate merger betreft zal deze situatie een meer of minder per-

206. Opmerkelijk is, dat reeds Sannes, Rechtsverhouding van moeder- en dochtermaatschappij,
Zutphen  1926( !),  blz.  88,  89  tot een grotendeels gelijkluidende bevinding kwam: 'Wanneer meerdere
aandeelhouders (vennodschappen of andere) welke niet ieder roor zich. doch wei tezamen een

meerderheidspositie, het eens zijn geworden over de bedrijfspolitiek der vennootschap (de zoge-
naamde 'joint control'). is twii fel Cover de vraag of controle aanwezig is, R.) d.i:,rentegen uitgesloten.

Weliswaar controleert geen der aandeelhouders op zichzell. doch de 'groep' kan hier als controlerend

lichaam beschouwd worden'. Sannes voegt er overigens aan toe dat 'vaak zeer moeilijk uit te maken

zal zijn of deze vorm van controle aanwezig is'.
207. Vgl Uniken Venema, Beekhuisbundel, blz. 279.
208.  Beekhuisbundel,  biz.  279;  vgl.  noot  205.
209. Vgl. Uniken Venema,  t.a.p.,  blz. 268 e.v.;  noot  123,  205.

109



JOINT VENTURES NAAR NEDERLANDS RECHT

manent karakter kunnen hebben). Zeer wel denkbaar - en zelfs waarschijnlijk -
is, dat de algemene concernleiding in aanpassingssituaties (als hier bedoeld) een
'dynamisch' karakter heeft, d.w.z. veranderlijk is in de tijd.
Moet aldus reeds ten aanzien van de enkelvoudige relatie genuanceerd worden
gedacht over de algemene concernleiding, a fortiori is dat het geval bij de
joint venture.

2.3.3.5. Wat houdt de algemene concernleiding (als regel) in een joint-venture-
relatie in?

159. Ik zeg 'als regel', omdat een uitgebreide beschrijving van velerlei - vaak
sterk casuistisch bepaalde - modaliteiten niet erg zinvol lijkt.
Een van de meest essentiele elementen in het opereren van de joint venture
bezien vanuit de partners is de vaststelling van de omvang van het activiteiten-
progranima van de joint venture. (Zie daaromtrent nos. 101 e.v.)
Bij contract kan nauwkeurig worden afgebakend op welke terreinen de partners
autonoom blijven en op welke niet en welke prestatie- en onthoudingsver-
plichtingen mogelijk jegens de joint venture in acht moeten worden genomen.Voor wat de gezamenlijke vennootschap betreft vindt dit zijn weerslag in een
meestal eng omschreven statutair doe1210, waarvan reeds duidelijk is, dat wijziging
daarvan een AV-bevoegdheid  ( = partners) is. Niet slechts echter de wijziging
van het (statutaire) doel, maar ook meer in de dagelijkse praktijk zullen de
partners een goedkeuringsbevoegdheid of vetorecht volstrekt wenselijk achten
bij twijfel of bepaalde activiteiten af of niet binnen de scope van de joint venture
vallen.
160. Vitaal is vervolgens de benoeming der bestuurders (normaliter eveneens
reeds een AV-bevoegdheid). Het belang daarvan is manifest. De intensiteit van
de samenwerking en de vervlechting c.q. samensmelting daarbinnen brengt met
zich mee, dat aan bestuurders hoge eisen moeten worden gesteld. In het algemeenwordt voorzien, dat ieder der partners een deel van het bestuur kan benoemen
en ontslaan.
161. Voor de zuiverheid merk ik op, dat de benoeming van de bestuurders niet
de algemene concernleiding in eigenlijke zin betreft, doch eerder is te beschouwen

210.  Mendel, diss. biz. 70; ik wijs er in dit kader op. dat de 'einheitliche Leitung', welke noodzakelijk
is (Par. 18 AktG) om van een 'abhangiges Unternehmen' een 'Konzernunternehmen' te maken, ook
daar vrij ruim bepaalbaar is. Algemeen heerst de mening, dat 'die Voraussetzungen einer einheitlichen
Leitung gegeben sind, wenn die Geschiiftspolitik in grossen Linien festgelegt wird und wichtige
Fragen der Geschaftsfuhrung aufeinander abgestimmt werden, ohne Entscheidung singularerKonflikte'. Aldus: Schlewing, blz. 26, Baumbach-Hueck, Par. 18 Anm. 4, Godin-Wilhelmi, Par. 18,
Anm.   4;   Wiirdinger,   blz.   276;   vgl.   voor het Nederlandse recht LOwensteyn,   diss.   blz.   136   e.v.,wiens betoog vooral geldigheid toekomt voor de enkelvoudige c.q. moedervennootschap, hoewel
ook daar nog nuances denkbaar zijn (kleine BV !). Voor de dochtervennootschap gaat de grote lun
van zijn betoog m.i. niet op. Wanneer hij stelt (biz. 146) dat het bestuur slechts de leiding heeft van de
samenwerking, doch dat dem laatste zelve voor het bestuur een gegeven grootheid is, dan ben ikhet daarmee eens, maar voeg er dan aan toe, dat dem 'leiding' restrictief moet worden bezien in het
licht van de concernverhouding en dat de inrichting van de samenwerking  in de joint venture inderdaad
- met alle gevolgen vandien - voor het bestuur van de joint venture als een gegeven grootheid moetworden aangemerkt.
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als een instrument door middel waarvan de partners hun greep op de gezamen-

lijke dochtervennootschap kunnen behouden. Bestuurders staan immers te-

zelfder tijd in een contractuele relatie tot de (gezamenlijke) vennootschap en
dikwijls tot de 'benoemende' partner.211 In het algemeen immers mag worden

aangenomen, dat de door een der partners te benoemen bestuurder vooraf
garanties zal verlangen, dat hij terug kan keren binnen de organisatie van de

desbetreffende partner, indien hij op gronden - anders dan die welke zijn ge-
noemd in art. 1639p BW - wordt ontslagen. Hij blijft op deze wijze in zekere zin

'concernfunctionaris' van de benoemende partners. Men generalisere niet.
Anders immers kan dit weer zijn, indien managerial capacity wordt aangetrokken

van buiten, hetgeen zich met name kan voordoen bij een succesvolle joint
venture212 , die reeds langer bestaat.
162. Vervolgens kan worden genoemd de goedkeuring en i·aststelling ran de

jaarrekening. Ook hier betreft het een bevoegdheid, die - gezien het kader
van de gezamenlijke vennootschap - aan  de AV toekomt. Deze bevoegdheid
staat in een ruimer kader, te weten de bepaling van het algemeen financieel/
economische beleid. Bij contract immers pleegt te worden voorzien in afspraken
met betrekking tot de regeling van de financiering (zelffinanciering door middel

van winstinhouding, verhouding eigen/vreemd vermogen, uitgifte van niet-
volgestorte aandelen213, leningen door partners te verstrekken, onderlinge

creditering door middel van afnemers- en leverancierskrediet, etc.). Voorts
plegen afspraken te worden gemaakt met betrekking tot waarderingsgrondslagen

en afschr#vingssystemen. Bij de vaststelling van de jaarrekening hebben de

partners achteraf een controlemiddel op deze aangelegenheden, waaromtrent

voorafeen kader is gesteld. Het repressieve karakter van de vaststellingsbevoegd-

heid blijkt uit de mogelijkheid, dat geen dtcharge wordt verleend en eventueel

zelfs de bestuurder(s) kunnen worden ontslagen. Dit is te beschouwen als een

ultimum remedium.214
In de praktijk pleegt de vaststellingsbevoegdheid verder (preventief) te worden

geprofileerd door de jaarlijkse c.q. periodieke vaststelling van een budget of
activiteitenprogramma, dat door de partners moet worden goedgekeurd. In het

211. Zie Uniken Venema, Beekhuisbundel,   blz. 268/9, Anders: Lawensteyn,   diss.    blz.   94-109,
wiens betoog ik volg voor de enkelvoudige c.q. moedervennootschap, doch dat m.i. voor dochter-

vennootschappen niet opgaat. Lawensteyn's stelling (blz. 146), dat 'de AV wei de minst geschikte
instantie is om doelmatig leiding tz, geven aan een samenwerking', gaat m.i. niet op in concern-

relaties,  en dus evenmin  voor de Joint venture;   zie  ook   MvT  Structuurwet,   blz.   14   r.k.;   vgl.   het

gestelde in noot 123 en 205. vgl. ook Hof Arnhem 9 oktober 1974, NJ 1976, 42.
212. Maar evenzeer bij een joint venture, welke werkzaam is op een terrein, waar de partners weinig,
althans onvoldoende eigen know how hebben om een deskundig management te kunnen voeren.

Denkbaar is, dat zij in die omstandigheden het management uitbesteden aan een derde, of, indien
zulks gezien het 'close character' van de samenwerking minder gewenst is, een bestuurder van buiten

aantrekken, die over de benodigde know how beschikt.
213. Zie daaromtrent o.m. Plate, Niet volgestorte aandeten,  blz.  124 en  137, die opmerkt,  dat voor

de financiering van een geleidelijke expansie het niet volgestorte aandeel met name bij dochter-

maatschappijen en joint ventures een zeer geschikt middel kan zijn; vgl. Van Hilten, diss. biz. 52 e.v.
214. Uniken Venema,   Beekhuisbundel,   blz.   269;   vgl.   in dit verband  ook Hof Arnhem 9 oktober
1974, NJ 1976, 42: Slagter, a.w., blz. 213.
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kader daarvan plegen vele belangrijke aangelegenheden aan de orde te komen215,
zoals: produktieprogramma, verkoopprogramma, investeringsprogramma,  per-
soneelbeleid en belangrijke wijzigingen in het personeelbestand, research en
ontwikkelingsprogramma, licentiepolitiek (passief en actief), samenwerking metandere ondernemingen, financiEle administratie, public relations, nieuwe
activiteiten zowel binnen als a fortiori buiten (zijnde dit laatste immers de facto
een wijziging van de joint venture overeenkomst) de scope van de joint venture.
Afhankelijk van de omstandigheden kunnen in detail verder aan de orde
komen216 : controle  van de productie, voorraadbeheer, emballage en expeditie,
assurantiepolitiek, etc.
Het gestelde kan in feite voor elke moeder-dochterrelatie gelden. In deze relatie
echter worden deze aangelegenheden in het algemeen geregeld binnen het kader
van algemene voorschriften en instructies, geldend voor alle concernmaat-
schappijen. Bij joint-venture-relaties worden deze aangelegenheden vooral met
het oog op mogelijke verschillen van inzicht tussen de partners echter contractueel
vrij nauwkeurig geregeld en aan het 'instructierecht' van de partners is op die
wijze veelal meer expliciet vorm gegeven.
163. Zo gesteld zou de conclusie voor de hand liggen te stellen dat bij een
joint-venture-verhouding de concemleiding sterker is gefundeerd en daarmede
het vermoeden van het bestaan van een zodanige concernleiding (om eerder
gemelde redenen: meervoudig) versterkt aanwezig  is. Als gesteld echter blijfthet anderzijds noodzakelijk te nuanceren. Immers moet onderkend worden. dat
het mechanisme waarlangs de besluitvorming tussen de partners tot stand komt
(d.m.v. particle Gleichordnungseffect) reeds een zekere weging van standpuntentot stand brengt217, zodat het nimmer uitsluitend eigen overwegingen in het
kader van het eigen algemene concernbeleid zijn, die bij de vaststelling van datbeleid ten opzichte van de joint venture een rol spelen. Immers voor ieder der
partners is het belang van de andere partner(s) een extern belang, dat hij in zijn
beleidsvorming zal moeten betrekken. De plicht daartoe is - doorgaans - andersdan bijvoorbeeld bij een enkelvoudige concernrelatie tot een concern-dochter
waar een minderheid van de aandelen zich nog in het publiek bevindt - con-
tractueel vastgelegd. Daarbij speelt de algemene norm van de goede trouw
(1374,1375 BW) een aanvullend-interpretatieve rol. Het partiBle Gleichordnungs-effect in de verhouding tussen de partners onderling, d.w.z. de gezamenlijkevaststelling  door de partners  van  een - daardoor - samengestelde algemene
concernleiding, neemt niet weg dat de gezamenlijke vennootschap onderworpenis aan een algemene concernleiding, nu immers (de hoofdlijnen van) het beleid
in de joint venture in ieder geval door de partners gezamenlijk worden vast-
gesteld.218 Onjuist is het in mijn opvatting om uit de omstandigheid dat het
beleid gezamenlijk door de partners wordt vastgesteld en het aldus voor de
215. Vgl. de analyse van Petitpierre-Sauvain, Droit des Socittes et groupes des societts, Geneve1972, biz. 8-19; zie ook Van Hilten, a.w., biz. 87 e.v.
216. Vgl. Petitpierre-Sauvain, a.w., biz. 15.217. Vgl. Schlewing, a.w., blz. 12, 24, 25, 28; Emmerich/Sonnenschein, a.w.. biz. 32, zie ook mijnopmerkingen hierboven aangaande het particle Gleichordnungseffect.218. Vgl. Schlewing, a.w., biz. 27,28. Wiirdinger, a.w., biz. 260; Slagter, a.w., biz. 213.
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gezamenlijke dochter vastgestel(le beleid geen 'monolythisch' karakter draagt,
af te leiden, dat de joint venture met geen der partners een concernrelatie heeft.
(Wel zal zulks van invloed kunnen - en veelal moeten - zijn op de juridische
gevolgen van de toerekening van uit het concernrecht voor de moeders voort-
vloeiende verplichtingen;   vgl.   bijvoorbeeld 6.3). Zulks kan evenmin worden
afgeleid uit de omstandigheid dat - vooral bij een succesvolle joint venture -
de positie van het bestuur de neiging zal vertonen onafhankelijker te worden.
Dit kan vooral hierin tot uitdrukking komen, dat het bestuur met betrekking
tot steeds meer zaken het initiatief van de partners gaat overnemen. De rol van
deze laatsten kan verder worden teruggedrongen tot het goedkeuren van (min
of meer globale) beleidsplannen welke door het bestuur zelf worden ontworpen.
De achtergrond van deze situatie kan zijn, dat het bestuur in vergelijking tot de
partners over steeds meer eigen know-how gaat beschikken op het terrein van de
joint venture.219 Bij een ruime opvatting omtrent het begrip algemene concern-
leiding als door mij voorgestaan zal het betoogde - zij het genuanceerd - ook
voor deze situatie blijven gelden.
Ook op grond van de hiervoor gemaakte opmerkingen omtrent de inhoud van
de algemene concernleiding door de partners op grond van de joint-venture-
overeenkomst meen ik: dat samenvattend gesteld mag worden, dat de joint
venture in een meervoudige concernrelatie staat tot de daarin deelnemende
partners.220
Deze bevinding is echter vooral gebaseerd op een beschouwing omtrent de
inhoud van de joint-venture-overeenkomst, niet nog op het rechtskarakter van
de joint venture als zodanig. Hierboven heb ik (zie 2.2.4) reeds enkele vragen
aangeduid, doch gesteld deze uiteindelijk te willen behandelen in relatie tot de
vraag naar het rechtskarakter van de gezamenlijke vennootschap/onderneming.
Daarom zal thans het rechtskarakter van de joint venture als zodanig verder
worden onderzocht.

14. Het rechtskarakter der joint venture

2.4.1.    Inleiding

164. De aanduiding van de economische achtergronden van de joint venture
leerde ons, dat de economische bedoeling der partners is een afzonderlijke
onderneming tot stand te brengen. Een joint venture is een vorm van samen-
werken van enkele zelfstandig blijvende ondernemingen, eventueel uitgebreid met
nog enkele andere economische subjecten, welke samenwerking plaatsvindt in
een gezamenlijke, volledig gedifferentieerde, onderneming, door middel van
inbreng van know-how en participatie in het aandelenkapitaal', zegt Fan

219. Vgl. Drucker, a.w., blz. 727.
220.  Uitdrukkelijk zij er andermaal op gewezen, dat zulks niet reeds op zichzelf de toepasselijkheid
met zich meebrengt van concernrechtelijke normen welke gelden voor enkelvoudige concern-
samenhangen. Zulks zal nader worden onderzocht in het hierna volgende
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Hilten 221 Voor de overwegingen, die daarbij voor de partners in het economische
vlak een rol kunnen spelen moge ik verwijzen naar hetgeen daaromtrent in de
economische terreinverkenningen naar voren kwam.
165. Bij beschouwing van het Amerikaanse recht ervaarden wij, dat de joint
venture daar als een contractus sui generis wordt beschouwd, dat zich voor wat
betreft de daarop toepasselijke normatuur vrijwel geheel bleek te conformereA
aan de regeling van de partnership.222 Problemen bleken te rijzen bij incorpora-
tion van de joint venture.  Is toelaatbaar - zo luidde de in Jackson v. Hooper
ontkennend, doch in andere beslissingen (zoals in de H/abashcase) wel positief
beantwoorde vraag - dat de partners onderling een partnership vormen en zich
ten opzichte van de buitenwereld als een corporation gedragen? Rechtspraak en
doctrine bleken verdeeld omtrent die vraag.223
De kern van de moeilijkheid bleek sterk samen te hangen met de Amerikaanse
opvatting omtrent het rechtskarakter van de corporation. De oorsprong daarvan
berust op een 'royal concession'. Men spreekt over de 'grant of incorporation'.224
De gedachte heeft dan ook post kunnen vatten dat de 'concession' moet worden
aanvaard 'in toto or not at all'. Als dan uitgegaan werd van de veronderstelling,
dat   'the two forms of business (bedoeld: corporation en partnership)   are
mutually exclusive, each being governed by a separate body of law' bleek de
conclusie te zijn 'that a joint venture may not be carried on by individuals
through a corporate form'.225 (Zie daaromtrent nos. 45 e.v.)
Nu de praktijk grote behoefte bleek te hebben aan zodanige corporate joint
ventures is deze figuur in sommige deel-staten in de USA door de rechtspraak
erkend, in sommige ook is het probleem opgelost in de wetgeving (en doctrine)
door de ontwikkeling van de 'close corporation'.226 Daardoor werd het mogelijk
te handelen als een 'partnership inter sese and a corporation to the rest of the
world', d.w.z. door middel van joint control het beleid te bepalen in de joint
venture corporation, die in beginsel een limited liability bewerkstelligt. 'In
beginsel' want in het Amerikaanse recht heeft zich eveneens ontwikkeld de
zogenaamde 'doctrine of lifting the corporate veil', welke in het hierna volgende
(zie: 6.1.2) nader aan  de  orde zal komen.
166. Geheel anders is het probleem van de Fremdbestimmung, aangepakt in
het Duitse recht. Wij zagen vooreerst,  dat het Duitse Aktienrecht - als enig
systeem ter wereld - een enigszins uitgewerkt concernrecht kent. Dat concern-
recht nu is juist gebouwd op de erkenning enerzijds, dat binnen een concern de
concerntop in de gelegenheid moet zijn om het totale concern te kunnen leiden.
Het geeft voor die 'einheitliche Leitung' een duidelijke rechtsgrond en rechts-
middelen. Anderzijds echter verbindt het aan het uitoefenen van een algemene

221.  Diss.  blz,  58.  vgl. het verschil  met de Groupement d'intertt Economique in Frankrijk en  het
ontwerp voor een Europese Groepering tot Samenwerking (EGS).
222. Zie 1.2.3.
223. Zie 1.2.5.
224.  Zie  1.2.4.
225.  Weisman v. Awnair Corp. of America.
226. Zie 1.2.6.
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concernleiding gevolgen, die in het Aktiengesetz uitgebreid worden geregeld en
die in het bijzonder zijn gericht op de bescherming van outside-belangen, d.w.z.
van outside-aandeelhouders, alsook van crediteuren. Het probleem in het Duitse
recht  was - zoals wij zagen - vooral hoe geoordeeld moet worden  over  de
concernrelatie van de Gemeinschaftsunternehmen tot de partners. Ook deze
vraag bleek weinig eensluidend te worden beantwoord. Vastgesteld werd echter,
dat in de laatste tijd steeds meer stemmen opgaan om een Mehrmutterschaft
aan te nemen.227

Mijn indruk is, dat de aarzeling van vele Duitse auteurs is (deels: was) ingegeven
door het feit dat het aannemen van een meervoudige Konzernzugeh8rigkeit in
beginsel met zich brengt, dat alle bestaande concernrechtelijke normen dan ook
- meervoudig - toepasselijk zijn, zulks terwijl deze normen niet (specifiek) zijn
toegesneden op de typische verhoudingen binnen de joint venture. In het Voor-
ontwerp Richtlijn Concernrecht alsook in het Ontwerp-Statuut Europese
Vennootschap heeft men dit probleem m.i. evenzeer te weinig onderkend.
Het SE-statuut kent geen bijzondere bepalingen voor joint ventures, hoewel wel
is gezegd, dat de SE bij uitstek geschikt zou zijn voor grensoverschrijdende fusies.
Het Voorontwerp Richtlijn Concernrecht kent wel bijzondere bepalingen voor
joint ventures, doch men is daarbij niet veel verder gekomen dan de regels voor
enkelvoudige concernrelaties van overeenkomstige toepassing te verklaren op
joint ventures. Op een en ander kom ik hieronder uitgebreid terug.228
167. De probleemstelling zoals wij die voor het Amerikaanse en Duitse recht
hebben gezien vertoont een belangrijke verwantschap met de problemen, die
zich in ons eigen recht voordoen.
In dit hoofdstuk onderzochten wij reeds de vraag of naar Nederlands recht een
algemene concernleiding rechtens kan worden uitgeoefend, zomede de vraag of
zodanige leiding gezamenl#k kan worden uitgeoefend. Deze vragen heb ik
gemeend bevestigend te moeten beantwoorden in het licht van een zich ont-
wikkelend Nederlands 'concernrecht'.229 Deze behandeling sloot nauw aan op de
probleemstelling, zoals wij die in het Duitse recht hebben ontmoet.
De belangrijke vraag naar het rechtskarakter van de joint venture zelf, die m.i.
vooral sterk aansluit op de problematiek in het Amerikaanse recht, is nog
opengebleven.
Hierboven230 werd reeds de vraag naar het rechtskarakter van de joint-venture-
overeenkomst als zodanig besproken. Conclusie was daarbij dat die vraag in
feite misleidend is nu de joint-venture-overeenkomst (een gemengd contract
strekkende tot oprichting en instandhouding van een gezamenlijke onderneming
in de rechtsvorm van een NV of BV) niet geisoleerd kan worden beschouwd van
de totale rechtsverhouding tussen de partners. Dat leidt ertoe bij de vraag naar
het rechtskarakter van de joint-venture-verhouding in totaliteit (een 'eigenartige
Verschmelzung vertraglicher und korporativer Elemente') meer in het bijzonder

227.  Zie  6.1.6-6.1.R
228. Zie 3.4.

229. Zie 2.3.3.1-2.3.3.4.
230. Zie 2.2.4.
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ook die elementen te betrekken, welke uit de aard van de gekozen rechtsvorm
voortvloeien, i.c. het vennootschaps- en ondernemingsrecht.
168. Bij een dergelijke benadering kan men twee gezichtspunten onderscheiden.
Vanuit de joint-venture-overeenkoinst redenerend kan men zich afvragen in
hoeverre deze zich kan doorzetten in het statuut van de gezamenlijke vennoot-
schap.   anderzijds  kan   men   vanuit  de gezamenlijke vennootschaplonderneming
redenerend de vraag stellen in hoeverre het statuut van de gezamenlijke vennoot-
schap/ondememing de (contractuele) relatie tussen de partners in zich kan
absorberen. Bij de omschrijving van de joint venture zoals ik die heb gekozen
lijkt mij de tweede benadering de meest juiste. De gezamenlijke onderneming
staat centraal. De 'close relationship' (vgl. hierboven 1.2.6) is evident. Probleem
is echter hoe die zich kan doorzetten in het statuut van de gezamenlijke vennoot-
schap/onderneming. Vooral de institutionele opvatting omtrent de NV en BV,
welke heden ten dage sterk op de voorgrond is getreden veroorzaakt daarbij in
niet geringe mate problemen. Deze zal blijken niet wel houdbaar te zijn in de
joint venture: deze immers geeft  in de interne verhouding tussen de partners
en de gezamenlij ke vennootschap het beeld te zien van een meervoudige 'concern-
relatie' waarbij de algemene concernleiding gezamenlijk binnen die totale ver-
houding wordt vastgesteld (partiBle Gleichordnungseffekt).

2.4.2.   Proere  van  een gerelatireerde  beschouwingswijze onitrent  het  rechtskarakter
van de gezamenlijkfi dochtervennootschap

169. Ons rechtsdenken omtrent concernverhoudingen is genoodzaakt te ver-
krampen, indien wij niet bereid zijn de rechtswerkelijkheid binnen concern-
verhoudingen onder ogen te  zien. De joint venture - zo meen  ik te hebben
kunnen aantonen - staat uit zijn aard in een concernrelatie tot de daarin deel-
nemende partners. Vanuit deze laatsten bezien worden in de joint venture
concernbelangen van dezen vervolgd. Het probleem van de 'Fremdbestim-
mung' 232 doet zich hier niet voor vanuit den algemene concernleiding binnen
66n concern, doch is het resultaat van een gezamenlijke afstemming tussen de
partners omtrent de algemene concernleiding ten opzichte van de joint venture.
Dat afstemmingsproces (partiale Gleichordnungseffect) - waartoe partijen zich
bij contract hebben verplicht - brengt met zich mee, dat de partners ieder voor
zich de besluitvorming omtrent het algemene concernbeleid ten opzichte van de
andere partner(s) beinvloeden. Eenmaal vastgesteld  is  het - aldus tot stand
gekomen beleid - een onderdeel van het algemene concembeleid van de partners
ten opzichte van hun gemeenschappelijke dochteronderneming.
170.  Maar - zo zullen  wij  ons nu moeten afvragen - hoe  is dit alles  in  over-
eenstemming te brengen met de opvatting omtrent het rechtskarakter van de
NV/BV? Welke betekenis hebben deze constateringen voor de rechtspersoonlijk-
heid,  die de  NV/BV  stellig - immers ex lege233 - bezit? Welke betekenis heeft

231.  Veel van wat gesteld wordt geldt ook voor de dochtervennootschap in het algemeen.
232. Goerdeler. t.a.p.
233. Artt. 3, 64 en 175 Boek 2 BW.
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de heden ten dage heersende opvatting omtrent het institutionele karakter van
de NV/BV? Welke betekenis heeft het gestelde voor het te hanteren onder-
nemingsbegrip?
Een van de meest wezenlijke problemen, die zich daarbij naar mijn mening
voordoet is, dat in de rechtstheorie nog nauwelijks een samenhangende be-

' schouwing is ontwikkeld omtrent de verschillen tussen moeder- en dochter-
vennootschappen. Drukt men zich minder genuanceerd uit. dan zou men kunnen
stellen, dat wij een tijd hebben gekend, waarin de opvatting, dat de NV was te
beschouwen als een overeenkomst tussen de vennoten tevens zijnde een rechts-
persoon, geen (althans weinig) ruimte liet voor de opvatting dat de NV een in-
stituut was ten opzichte waarvan de vennoten als 'derden' waren te beschouwen.
De ontwikkeling naar de institutionele opvatting omtrent de NV breekt door
in de jaren vijftig, onder meer gemarkeerd door het Forumbankarrest, de
dissertatie van 1.liwensteyn  en  de  7e  druk  van   Fan  der  He#den- Fan der Grinten.
Laatstgenoemde opvatting staat heden ten dage centraal in beschouwingen
omtrent vennootschaps- en ondernemingsrecht.
171.   Met  het oog echter  op een verdere uitwerking  van de rechtsproblemen,
waarvoor wij ons gesteld zien door het concrete bestaan van concernverhou-
dingen, is het in mijn opvatting noodzakelijk de houdbaarheid van de institu-
tionele opvatting op de dochtervennootschap nader te toetsen. Hierboven zijn
daartoe reeds aanzetten gegeven. In het bijzonder ook de wetgever heeft in het
kader van de bepalingen omtrent de structuur van de 'grote' NV en BV reeds
een belangrijke aanzet gegeven tot een beschouwing omtrent het eigen karakter
van de dochtervennootschap. Ook in de jurisprudentie zijn aanknopingspunten
aanwezig. (Zie onder  meer Hof Arnhem 9 oktober  1974,  NJ  1976, 42, hierboven
behandeld in no. 125.)
Naar mijn opvatting zal de dochtervennootschap steeds moeten worden be-
schouwd in de relatie tot de modeler, hetgeen belangrijke gevolgen heeft in het
internconcernrechtelijke vlak, in het bijzonder betreffende de inrichting en
organisatie van de leiding, alsook ten aanzien van het aangrijpen van bepaalde
normen als bijvoorbeeld de medezeggenschap. Nu men bij de joint venture
bovendien te maken heeft met in de gezamenlijke onderneming samenwerkende
vennoten/partners meen ik dat op deze rechtsfiguur de eertijds verlaten opvatting
omtrent het rechtskarakter der NV het meest geBigend is tot aanduiding van het
rechtskarakter der joint venture.
Rechtspersoonlijkheid en de bedoelde institutionele opvatting omtrent de NV
zijn nauw verwant. Beide elementen worden hieronder nader onderzocht. Voor
wat het leerstuk van de rechtspersoonlijkheid betreft zal daarbij in het bijzonder
aandacht wor(len besteed aan de vennootschap/rechtspersoon van Boek 7 NBW,
omdat deze rechtsfiguur evenals de joint venture (in miin opvatting) laat zien,
dat zich een zekg-re transparanlig yan-de_rechtspersnnn  naar het achterliggende
'leden-substraat' laat denken, zonder dat daarmede de rechtspersoon wezenlijk
wordt genegeerd. Vervolgens zal het effect van die beschouwingswijze worden
gerelateerd aan de institutionele opvatting omtrent de NV. Tot slot volgt een
nadere omschrijving van het rechtskarakter van de joint venture.
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2.4.2.1. Omtrent het rechtskarakter van de dochtervennootschap in het alge-
meen: de rechtspersoonlijkheid
172. 'Rechtspersoonliikheid wil zeggen dat de vereniging en de NV door het
recht worden erkend als zelfstandig rechtssubject met - althans in beginsel - alle
gevolgen van dien' (curs. van mij, R.), zegt Lowensteyn.234 Anders dan Me#ers235
meent hij, dat nietmet het oogmerk van een doelmatigheidsordening rechts-
persoonlijkheid moet worden beschouwd als een samenvattende term voor
bepaalde eigenschappen. 'Zii is zelf eigenschap'.236 Uit zijn betoog is verder af te
leiden, dat hij ervan uit gaat, dat het - althans mede - aan de rechtswetenschap
is uit te spreken 'dat deze of gene grootheid als rechtspersoon moet worden
beschouwd'. Juist lijkt mij zijn opvatting, dat de rechtswetenschap dus doende
niet een rubricering van rechtsverschijnselen geeft, doch een normatief oordeel
uifpreekt.237 Ook dat de normatieve functie van de rechtspersoonlijkheid een
subsidiair karakter heeft. Als norm vindt zij haar begrenzing in andere normen238,
d.w.z. uit het zijn van rechtspersoon vloeien alleen regels voort voor de gevallen
waarin het recht niet een speciale regeling voorziet.239  Maar - zo vraagt Fan
Schi#gaardemo terecht - waar is de grens? Hoe ver kan de wetgever gaan bij zijn
regelstelling, hoe ver kan de rechter gaan bij de interpretatie van bestaande
regels zonder het begrip rechtspersoon van zijn inhoud te ontdoen?

     173.   Brpatend
vo.,de inhoud van het rechtspersoonliikheidsbegrip is dunkt mij

ixieder gevalnjet het bestaan van een exclusieve aansprakelijkheid.241
Het meest duidelijk komt dit tot uitdrukking in de discussies omtrent de rechts-
persoonlijkheid van de v.o.f. naar huidig, van de openbare vennootschap naar
toekomstig recht. De laatste heeft blijkens het Ontwerp242 rechtspersoonlijkheid,
die van de v.o.f. naar huidig recht is omstreden.243 Neemt men voor het huidige
recht aan, dat de v.o.f. rechtspersoon is, hetgeen ik zonder aarzeling doe244,

234.   Diss.  blz.   10;  vgl.  ook zon inmiddels gepubliceerde interventie tijdens de Vergadering  van  de
Vereniging Handelsrecht  op  1   november 1974, gewijd  aan 'De vennootschap volgens het Ontwerp-
BW' (preadviezen van Van Schilfgaarde en van Solinge)
235. Algemene Begrippen, blz. 170 e.v.
236. Biz. 11
237. Biz. 12; zie ook Scholten, WPNR 2744, Verz. Geschriften, III, blz. 314; Ldwensteyn, NV 51,
biz. 79 e.v.

238   Blz.  13; Van Schilfgaarde, In. rede, biz. 5/6.
239.  Vgl.  Van der Grinten, RM Themis  1961, blz. 194/195.  Wat men overigens van diens betoog
moge vinden, onvoldoende onderkent hij - stellende, dat LOwensteyn een niet-bestaande tegenstelling
suggereert - m.i. het principiele verschil tuSSen Meijers (rechtspersoonlijkheid = verzamelbegrip
voor bepaalde eigenschappen) en LOwensteyn (rechtspersoonlijkheid  is  zelf - normatieve - eigen-
schap).
240. ln. rede, blz 6.
241. Van Schilfgaarde,  t.a.p.,  blz.  5  en  de  in  noot  1  op  die biz. genoemde bronnen;  WPNR  5251 ;
Uniken Venema, Beekhuisbundel,  blz.  280  e.v.;  NV  48,  blz.  94  e.v.;  LOwensteyn,  diss.  biz.  13;
Asser-Scholten-Bregstein,   biz.   133;   zie   ook het boeiende opstel van Ronse, Vennootschaps-  en
verbintenissenrecht. Beekhuisbundel. biz. 203.
242. Art. 7, 13.1.2 lid 2 Ontwerp NBW.
243. Zie noot 103.
244. Zulks in navolging van in het bijzonder Asser-Scholten, Vertegenwoordiging en rechtspersoon,
1940, blz. 118/119; Asser-Scholten-Bregstein,    1954, biz. 138-140; Eggens, Verzamelde Privaat-
rechtelijke Opstellen,  dl.  I,  biz. 393; Pitlo,  dl.  3, biz. 455-459; Duynstee,  biz.  18 e.v., Scholten,
Verz.  Geschriften,  dI.  III,  blz.  289  e.v.; zie verder  noot  96; Een interessant voorbeeld-van  het  on-
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zo heeft deze - zo stelt  Fan der Grinteng45 - een 'onvolkomen rechtspersoonlijk-
heid'. Tevoren merkt hij op: 'Rechtspersoon wil zeggen het zijn van drager van
civielrechtelijke rechten en verplichtingen het rechtssubject zijn in het burgerlijk
recht. Of wellicht nog iets beperkter, het rechtssubject zijn in het civiele ver-
mogensrecht'.246 Volkomen rechtspersoonlijkheid  is - aldus  Fan  der  Grinten -
aanwezig, indien de handelingen van de vertegenwoordiger rechtens uitsluitend
worden toegerekend aan en gelden als handelingen van de rechtspersoon. ir
De v.o.f. zou dan 'onvolkomen rechtspersoon' zijn. Neemt men aan dat het
belangrijkste aspect is, dat de eenheid met een afgesBheiden vermogen als
rechtssubject naar buiten optreedt, deelneemt aan het maatschappelijk verkeer,
dan kan men m.i. moeilijk ontkennen, dat de v.o.f. reeds thans rechtspersoonliik-
heid toekomt. Een exclusievelansprakelijkheid kan dan, doch hoeft niet op dit
subject te rusten.248
174. Voor het komende recht wordt met dit probleem afgerekend door de be-
paling, dat de openbare vennootschap rechtspersoon is. Een 'gelukkig slot van
een lange en niet overal even gelukkige rechtsontwikkeling' meent Dorhout
Mees.249 Zonder al te diep op de problematiek van de regeling in het Ontwerp
NBW in te gaan, wil ik daaromtrent het navolgende opmerken.
De  Toelichting250 zegt omtrent een en ander het volgende: 'Het belang van  de
vraag of de vennootschap als rechtspersoon wordt aangemerkt, moet niet
worden overtrokken. Rechtspersoon of niet, is de vennootschap primair een
contractuele rechtsbetrekking tussen de vennoten. Ook indien rechtspersoonlijk-
heid aan de vennootschap wordt toegekend - of wil men, de rechtspersoonlijk-
heid van de vennootschap wordt erkend -, heeft de vennootschap, in de visie
die aan het nieuwe BW ten grondslag ligt, een wezenlijk under karakter dan de
rechtspersonen geregeld in het tweede boek. Dit wezenlijk andere karakter was de
reden om de rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschappen niet ·in het tweede
boek te regelen (curs. van mij, R.). Toekg-ning of erkenljng-van. roghtspersoon-
lijkheid heeft bij de vennootschap geen gevolgen voor de verbintenisrechtelijke
betrelilEIilgen tussen de vennoten; deze betrekkingen worden   door  _de   over- _
eenliomft van vennootschap beheerst. De rechtspersoonlilkheid heeft Techts
gevolgen  voor het vermogen'. En verderop: 'De vraag  of aan vennootschappen
rechtspersoonlijkheid dient te worden toegekend, is een vraag van juridische
techniek (. . .) Als minimumeis voor de toekenning van rechtspersoonlijkheid

bevredigende resultaat van niet-erkenning van de rechtspersoonlijkheid van de v.o.f. weeft art. 52c
WvK waar gesproken wordt van 'houders van aandelen' in een  vennootschap of rechtspersoon'.
Van der Grinten, Suppl.  biz. 17, neemt - m.i. terecht - aan  dat  de  OR  van  de  v.o.f.  toch  moet
worden toegerekend naar boven, indien de deelneming in de v.o.f. tenminste 50 % bedraagt. Waarom
met ficties gewerkt?
245. Handboek nr. 60.
246. Handboek nr. 49, Ronse, t.a.p., biz. 205 e.v.
247.  Handboek  nr.  60;  vgl.  nr. 61, niet-exclusieve toerekening sluit dus in die opvatting het bezit
van rechtspersoonlijkheid niet uit.
248.   Zie   noot 252; anders Asser-Scholten-Bergstein-Van der Grinten,   blz.   198;   vgl.   Toel.   Ontw.
NBW blz. 1086. Men kan zich dan overigens weI afvragen of het door Van der Grinten gemaakte
onderscheid tussen 'volkomen' en 'onvolkomen' rechtspersoonlijkheid wei geheel juist is.
249. NV 51, biz. 84.
250. Blz. 1085.
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moet worden gesteld dat de vennootschap naar buiten als eenheid optreedt'e
Luit'ensteyn252 verzet zich tegen de uitspraak, dat toekenning van rechtspersoon-

I lijkheid slechts een kwestie zou zijn van 'juridische techniek', omdat deze immers

lin
zijn bovenweergegeven opvatting een - subsidiair - normatief karakter heeft.

Hij verwacht dat dit karakter hierin tot uitdrukking komt, dat problemen,
waarin Titel 13 Boek 7 niet voorziet, zullen worden getoetst aan de regelingen van
Boek 2, hetgeen - hij ziet dat als een ernstig bezwaar - ook zou gelden voor de
niet-openbare vennootschap.253 Hij wil daarom niet de hele regeling verplaatsen
naar Boek 2, maar stelt wel dat in ieder geval de openbare vennootschap thuis
hoort in Boek 2. Daarvoor stelde hij251 dat men een principieel onjuist spoor
volgt door de openbare vennootschap tevens overeenkomst te noemen.
175. Met dit laatste heb ik zelf geen probleem. Men kan zich immers - zoals
Van Schilfgaarde terecht opmerkt255 - zeer wet voorstellen een op overeenkomst
gebaseerde_techts houding. die zo is dat er een instituut ontstaat datals
-rahtspersoon kan optreden. (M.i. geeft de joint venture daarvan - zij  het  in
omgekeerde  zin - een voorbeeld  te  zien !) Maar bedenkingen  heb  ik - voorlopig
even - bij de consequentie,  dat de subsidiair-normatieve functie van de ten
aanzien van de openbare vennootschap uitgesproken rechtspersoonlijkheid zou
betekenen,  dat daar titel  1  van  Boek  2 - zonder voorbehoud of aanpassing -
van toepassing zou worden. Dat zou zich slecht verdragen met de vennootschap,
die typisch op overeenkomst is gebaseerd, anders dan - althans in de huidige
opvatting - de rechtspersonen van Boek 2 BW. Het rechtspersoonlijkheidsbegrip
moet flexibel kunnen worden gehanteerd door de doctrine.256 In de voorgestelde
gedachtengang valt afgezien van allerlei concrete problemen in het algemeen
verstarring en verarming te duchten, zo stelt Fan Schiifgaarde251 m.i. terecht.
Stelt men, dat Boek 2 een gesloten systeem geeft omtrent de rechtspersonen (het
voorlopig geschrapte, maar bij de invoering van Boek 7 te verwachten herinlas-
sing van art. 2.1.3 lid 2 bepaalt immers: 'Andere vennootschappen bezitten
slechts rechtspersoonlijkheid, wanneer zij aan de daartoe door de wet gestelde
vereisten voldoen'), dan lijkt mij die vrees zeker gerechtvaardigd, al kan men
opmerken, dat bij gebreke van eenstemmigheid in de doctrine en een duidelijke
omlijning in de wet zelve de bedoelde 'geslotenheid' op zichzelf reeds een fictie
zou kunnen blijken.258
Nu Boek 2 echter van stapel is gelopen zou ik ervoor voelen de redenering om

251. Toelichting, biz. 1086.
252-NV-57,012-79180--
253.  Hoewel hij met Asser-Kamphuisen (biz. 474 e.v.) - m.i. terecht - van mening is, dat ook aan
de stille maatschap een tendens naar eenheid manifesteert, als het ware iti- %rechispersoon is.
vgT. Asser-Scholten-Bregsteh, blz. 138-140.
254.  T.a.p.  blz.  79 r.k.,  zou dat gebeuren met handhaving van het contractuele karakter zo zou ik
zulks toejuichen: zie hieronder.
255. WPNR 5251, biz. 113 r.k.
236.  WPNR  5251,   biz.   118 r.k., Praeadvies  blz.   25:  vgI ook Uniken Venema, Beekhuisbundel,
biz. 288.
257. Van Schilfgaarde, Praeadvies,  blz.  18:  vgl.  in het algemeen Ronse,  t.a.p.
258. Van Schilfgaarde, Praeadvies. biz. 18/19. vgi Toel. Boek 7, biz. 1085. Overigens merk ik op,
dat  ik  er  voor zou voelen  art.   2.1.3   lid  2  te  wuzigen in: 'Andere vennootschappen bezitten slechls
rechtspersoonlijkheid, wanneer zij aLB zodanig door het rechi worden erkend.'
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te keren. (Ik kom daarmee tevens terug op mijn vraag naar het rechtskarakter
van de (gezamenlijke) dochtervennootschap.) Zou men niet juist kunnen en
moeten redeneren  dat de erkenning  van  een - zonder twijfel -persoons-
gebonden associatie als rechtspersoon ons kan behoeden voor al te rigide op-
vattingen omtrent wat een rechtspersoon is of zou moeten zijn.259 Daarmede
zou toch voor de doctrine weer een belangrijke vrijheid en ilexibiliteit ontstaan
om in de veelvormigheid van samenwerkingsfiguren het rechtspersoonlijkheids-
begrip vrijer te kunnen hanteren in een tijd van heroriEntatie, een tijd van verdere
ontwikkeling naar een meer consistent doordacht ondernemingsrecht (waarin

zoals Sanders terecht  stelt - plaats  behoort  te  worden  ingeruimd  voor  het

concernrecht).
176. Ik ben mij ervan bewust, dat een dergelijke benaderingswijze leidt tot het
(gedeeltelijk, betrekkelijk) opgeven van zekerheden, die verworven leken. Ik heb
daarmee weinig moeite. Veeleer zelfs zou ik menen, dat juist daardoor ruimte
blijft voor een verdere ontwikkeling in het denken over de rechtspersoon. Met
een parafrase op Schoordijktm zou ik willen   zeggen:   De   lapidaire   begrips-

vorming in Ontwerp en Toelichting (Boeken 2 en 7.13) maken ons meer bewust
van de rechtspersoonlijkheidsproblematiek en de mogelijke antwoorden, welke
de rechtspraak (ik denk vooral aan de v.o.f. maar evenzeer aan de dochter
vennootschap) nu reeds daarop geven kan, dan een feilloos Ontwerp kan (zou
kunnen) doen.
Nu  Boek  2  BW  per  26 juli  1976 is ingevoerd, brengt de eerdere schrapping  van
art.   2.1.3.   lid  2  met  zich,   dat de bedoelde vrijheid voorlopig aanwezig blijft.
Een verdere codijicatie van ondernemingsrecht in de zin als door Sandersmi
bedoeld lijkt voorlopig echter nog ver weg. Wij zullen een relativering van het
rechtspersoonlijkheidsbegrip dan ook in belangrijke mate in het huidige rechts-

personenrecht van Boek 2 zelve moeten zoeken. Zulks zou mijn zodven - voor-
lopig - geformuleerde bezwaar tegen Lliwenstey,is opvatting opheffen. Ik mag
daarbij wijzen op hetgeen Uniken Fene,na eerder schreef.262 Concernverhou-
dingen zullen z.i. aanleiding geven tot veel 'komend recht'. Dat zal worden
gekenmerkt door een verdere vermindering van de dogmatiek die eertijds rond
het begrip rechtspersoonlijkheid heeft bestaan. Veel daarvan is reeds verdwenen.
'Gebleven is echter - zo stelt  hij - tot dusverre  in te sterke  mate  de  vrij  dog-
matische gedachtengang dat aan de rechtspersoonlijkheid in beginsel bepaalde
absolute gevolgen zijn verbonden. Minder dan op andere gebieden van het recht
is het besef van de relativiteit van de rechtsconstructie op het terrein van de

259.  Vgl. Van Schilfgaarde, Praeadvies, blz. 25. vgl. voor het Belgische recht Ronse, Beekhuisbundel,
blz. 203 e.v.
260. Pitlo-bundel, blz. 70.
261.   In 'Met eerbiedigende werking',  biz.  231  e.v.
262.   Beekhuisbundel,  blz.  288;  vgl.  NV  48,  blz.  94  e.v.;  vgl.  ook  het  betoog van Schoordijk, Pitlo-

bundel,  blz.  43  e.v.,  in het bijzonder  blz.  70:  'Meer  dan tot dusverre dienen  wij  ook onze rechts-
categorie-zekerheden prijs te geven'. En verderop   (biz.   78):   'Niet   het - dikwijls matte - continue
maar het discontinue maakt de jurist, of de rechter dan weI wetenschapsbeoefenaar is, be ust van
zijn taak: door een voortdurende evaluering en relativering van het begnppenapparaat begrip voor
het recht te verwerven ten dienste van een rechtsontwikkeling, die liefst niet achter de tijd aanholt
maar de ontwikkeling van het tijdsbeeld voorvoelt.'
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  rechtspersoonlijkheid doorgedrongen. Het komt mij voor dat ook ten aanzien
van de bestudering van de concernproblematiek en andere verhoudingen van
afhankelijkheid, het besef van de relativiteit zal toenemen. De rechtspersoonlijk-
heid zal m.i. slechts dienen te 'gelden' voorzover dit niet leidt tot resultaten, die
onredelijk en maatschappelijk onaanvaardbaar worden geacht in de rechtsorde
die   zich   van de constructie   van de rechtspersoonlijkheid bedient; tegenover
bepaaide personen of voor bepaalde doeleinden zal de rechtspersoonlijkheid soms
niet gelden, zonder dat voor het overige de rechtspersoonlijkheid daarmede
wordt ontkend. De door middel van logische redenering uit de rechtspersoonlijk-
heid afgeleide conclusies zullen meer dan thans pleegt te geschieden, tevens
getoetst dienen te worden op hun redelijkheid en billijkheid, op dezelfde wijze
als dit volgens de huidige opvattingen met zovele rechtsbegrippen en rechtsregels
het geval is'.
Westbroek263 stelde het rechtspersoonlijkheidsbegrip een 'hoeksteen van ons
juridisch denken' te vinden en niet in te kunnen zien 'hoe men de rechtspersoon-
lijkheid kan relativeren zonder op vele gebieden rechtsonzekerheid te scheppen'.
Zulks behoort in mijn opvatting niet doorslaggevend te zijn. Niet enkel omdat die
relativering van rechtsbegrippen op vele plaatsen in het burgerlijk recht reeds
heeft plaats gevonden264, maar ook omdat die relativering niet zonder reden
heeft plaats gevonden, immers gevolg is van erkenning van dieper liggende
rechtsbeginselen.265

"Voor de dochtervennootschap zal  het - totdusver algemeen - gestelde bepaald
opgaan. De rechtspersoonlijkheid daarvan zal mede gezien moeten worden in
haar relatie tot de moedermaatschappij. Die verhouding brengt met zich mee,
dat de dochtervennootschap binnen de concerneenheid een beleid voert, dat is
ingepast in en onderworpen aan het algemene concernbeleid van de moeder-
maatschappij. Zulks betekent,   dat - anders   dan bij volledige rechtspersonen,
zoals met name een zelfstandige moedermaatschappij in de vorm van een grote
NV/BV - het bestuur van de rechtspersoon niet zonder meer onafhankelijk is
in het bestuur over de vennootschap. Het beleid wordt in feite niet in zelfstandig-
heid door het bestuur, doch de facto (mede) door de·moeder vastgesteld. Binnen
concernverhoudingen is dat een realiteit, een economische noodzaak tevens,
omdat de top van het concern in het belang van al diegenen die bij het concern
betrokken zijn, het beleid van het totale concern moet kunnen vaststellen.

2.4.2.2. De institutionele opvatting en de dochtervennootschap
177. Het gestelde houdt naar mijn mening tevens in, dat de institutionele
opvatting met betrekking tot de dochtervennootschap niet opgaat. Zeker, men

263. Praeadvies, biz. 81/82,85; vgl. Handboek, blz. 45 e.v.
264. Men denke  aan de eigendom  en de verbintenis; zie Uniken Venema,  NV  48,  biz.  94  1.k.;
vgi. verder o.m. Slagter, Juridische en economische eigendom, Diesrede Rotterdam, 1968; Schoordijk,
Pietersbundel, blz. 231 e.v. en De verbintenis uit de Wet, gastcollege Paramaribo, 1968.
265. Men vergelijke bijvoorbeeld het leerstuk van misbruik van recht;   vgl.   art. 8 Inleidende Titel
NBW.
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kan zeggen, zoals met betrekking tot de openbare vennootschap, het is een
instituut, dat ik in beginsel beschouw als rechtspersoon, ondanks het feit, dat
typologisch de functie- in bevoegdheidsverdeling van de NV niet van toepassing
is in deze verhouding. Maar dan gebruikt men het begrip 'instituut' m.i. in een
andere betekenis. In die zin namelijk wordt aangeduid, dat de organisatie welke
op grond van overeenkomst tussen de vennoten is tot stand gebracht met een
zekere mate van duurzaamheid in stand wordt gehouden en deze organisatie
zich tegenover derden manifesteert. De vennoten zijn dan niet (althans slechts

in   relatieve  zin) te beschouwen als 'derden' ten opzichte  van dit 'instituut'.266
Voor de enkelvoudige vennootschap kan men gevoegelijk volhouden, dat deze
als rechtsbetrekking in belangrijke mate samenvalt met  le NV als rechtspersoon.
In de laatste functie is de vennootschap te beschouwen als ondernemer, in de
eerste als onderneming. Vat men dit laatste begrip dan institutioneel op, d.w.z.
dat 'uitgegaan wordt van de onderneming als maatschappelijk instituut dat als
zodanig, zulks ten behoeve van een reeks van belangen en gepersonifieerd door
de natuurlijke of rechtspersoon-ondernemer, deelneemt aan het economische
verkeer', dan geldt zulks in beginsel voor de moedermaatschappij (concern-top).
Dat lijkt mij de - onmiskenbare - consequentie van de erkenning van de econo-
mische eenheid van het concern. Voor de dochter-NV-onderneming zou ik dan
echter willen stellen, dat ten aanzien daarvan in beginsel het instrumentele onder-
nemingsbegrip moet worden gehanteerd, d.w.z. dat de dochteronderneming in
beginsel fungeert,allinstrument in het geheel van het concern. Voor de moeder-
maatschappij geldt  dan wet - als gezegd - de institutionele opvatting hetgeen
betekent, dat zij, de moedermaatschappij, is te beschouwen als maatschappelijk
instituut, mede ten behoeve van de bij de dochtervennootschap betrokken
belangen.267 Het vennootschappelijk belang van de dochter is in deze beschou-
wingswijze dan ook 'instrumenteel' bepaald.268
178.  Daarmede kom ik tot het slot van mijn betoog, te weten dat de gezamenlijke
vennootschap, waarin de joint venture is gdncorporeerd en voor welke het
bovengestelde onverkort - maar met inachtneming van de beschouwingen, die
ik daar eerder aan heb gewijd - opgaat, m.i. het meest zuiver gekarakteriseerd
wordt door haar (d.w.z. de gezamenlijke vennootschap) te kenschetsen als een
overeenkomst van vennootschap tussen de partners, waarbij de partners in deze
gezamenlijke vennootschap  (NV of BV) een deel van hun bestaande of potentiele
activiteiten inbrengen. Deze overeenkomst van vennootschap is rechtspersoon.
Intern  yordt zij beheerst door de joint-venture-overeenkomst. Als de v.o.f. en
de-openbare vennootschap van Boek 7 NBW is de- loint venture tegeliikertiid

266. Vgl. Van Schilfgaarde, Praeadvies, blz. 10 e.v. en van de naamloze en besloten vennootschap,
blz.  5  e.v.  en  WPNR  5251.
267. Vgl. Van Schilfgaarde, a.w., blz. 3.
268.   Ik kom daarop terug  in het derde hoofdstuk; ik stelde 'als beginsel', omdat gezien het externe
optreden van de dochter c.q. de joint venture, de deelneming aan het maatschappelijke verkeer,
men - relatief - toch tot juist begrip   van de rechtsverhoudingen de institutionele opvatting   als
uitgangspunt, zo men mil tot richtpunt moet nemen.
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'overfenkomst' en rechtspersoon. Deze opvatting vindt men ook terug in de
oudere literatuur omtrent het rechtskarakter der NV.269
Zij is - het zij nog eens herhaald - thans verlaten. Als heersende leer geldt de
institutionele opvatting, welke ook ik onderschrijf voor de enkelvoudige vennoot-
schap respectievelijk de moedervennootschap in een concern. Voor die 'vennoot-
schappen' heeft het eenoemde 'overeenkomst'-karakter slechts een zeer beperkte
hzickenis_Een betekenis die zo gering is, dat 'het brengen van de NV onder de
groep vennootschappen voor een indeling naar juridische kenmerken niet
verantwoord is'.zm Zoals we zagen berust op deze opvatting ook de breuk
tussen de 'institutionele' vennootschappen-rechtspersoon van Boek 2 BW en van
de 'contractuele' vennootschappen (behalve de niet-openbare: eveneens rechts-
persoon) van het Boek 7 NBW.271
Die institutionele opvatting, die zich vooral doctrinair heeft ontwikkeld en thans
ook in de Structuurwet haar bevestiging (doch tegelijk voor wat de dochter-
onderneming betreft: haar relativering) heeft gevonden is m.i. vooral historisch
te verklaren. De discussie omtrent het rechtskarakter der NV en de overige
vennootschapsvormen, heeft vooral plaatsgevonden - ruwweg bepaald - tussen
het  eind  van de vorige  eeuw  tot   t   1960.  In  de achterliggende sociaal-econo-
mische context hebben zich veranderingen voorgedaan die hebben geleid tot het
verlaten van de overeenkomstgedachte en het aanvaarden van de institutionele
opvatting. Juist in die periode immers zijn vele eenmans- of familiebedrijven
uitgegroeid - veelal door interne groei - tot grotere ondernemingen,  waar  de
functies van de aandeelhouders en bestuurders allengs verder uit elkaar waren
gegroeid.272 De anonymisering van de aandeelhouders - vooral in de grote ter
beurze genoteerde NV - werd een realiteit. Deze waren niet langer op een lijn
te stellen met de oorspronkelijke 'ondernemer', hij die iets onderneemt en
vermogen afscheidt om een zaak te beginnen. Aandeelhouders werden de grote
institutionele beleggers en vele kleine beleggers. Het bestuur verzelfstandigde.
Familie-, groeps- of persoonsinvioed deed zich nog slechts voor middels oligar-
chische regelingen.273 Intussen echter heeft de vorming van concernsamenhangen
(zowel door oprichting van dochters, als door overname van vennootschappen)
meer aandacht gekregen. Daardoor wordt de vraag meer actueel naar de rechts-
verhoudingen binnen het concern en samenhangende daarmede naar het rechts-
karakter der dochtervennootschap. In gelijke zin moet ook voor de kleinere
vennootschap (vgl. het Amerikaanse begrip 'close corporation') worden ge-
nuanceerd.274 De institutionele opvatting past niet op deze vennootschappen.
Men denke daarbij aan het toenemende verschijnsel van vlucht in de NV c.q.

269.  Ik noem onder meer Handboek. tim de 6e druk: Asser-Scholten. biz.  117  118. Asser-Scholten-
Bregstein.  biz.  137 138: anders:  L8wensteyn,  diss.  biz.  10 e.v.. Handboek.  v.a.  de  6e druk: Asser-
Scholten-Bregstein-Van der Grinten, blz. 196.
270.  Asser-Scholten-Bregstein-Van der Grinten.   t.a.p.; vgl. echter Ronse, Beekhuisbundel.  biz.
203 e.v.

271. Toel. Boek 7, blz. 1985.
272.  L6wensteyn, diss,  biz. 75 e.v.;  Zeylemaker. RM Themis 1945-1946,  biz.  581  e.v.
273. Zie SER-advies 1969: MvT Structuurwet: zie verder hierboven 2.1.3.
274. Voor de kleine BV in gelijke zin Van Schilfgaarde. biz. 24.
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BV-vorm van kleinere ondernemingen. Zulks als gevolg van de fiscale en sociale
verzekeringswetgeving, die het door de sterke progressie (nog steeds) interessant
doet zijn een onderneming om te zetten.
Een onderscheiding in de door mij bedoelde zin - enerzijds moeder c.q. enkel-
voudige, anderzijds dochtervennootschap - wordt heden ten dage slechts zelden
(expliciet) gemaakt. Niettemin acht ik het volstrekt onontbeerlijk voor een juist
begrip van de rechtswerkelijkheid in concern- en joint-venture-verhoudingen.

2.4.2.3. Het rechtskarakter van de ioint venture: de gezamenliike vennootschap
als (contractuele) vennootschap tussen de vennoten/aandeelhouders

1
-

179. Dit alles overwogen hebbende is - m.i. de meest juiste begripsmatige op-
vatting omtrent het rechtskarakter der gezamenlijke vennootschap de volgende.
Deze gezamenlijke vennootschap is rechtsbetrekking. Zij is nader bepaald een
contractuele rechtsbetrekking.275 Zij ontstaat door overeenkomst (door op-
ricTffii  van een gezamenlijke vennootscha-P ter uitvoering van de joint-venture-
overeenkomst als pactum de contrahendo). De gezam iike-vennaaischap
wordt_ tijdens haar bestaan in stand gehouden en geregeerd krachtens  over-
eenkomst van partiien. De gezamenlijke vennootschap is een gekwalificeerde
maatschal,276, welke blijkens art. 1655 THW-wordi omschreven als een over-
eenkomst. Zij is - als NV/BV - rechtspersoon (ex artt. 3, 64, 175 Boek 2 BW).
Het voordeel van deze benaderingswijze is, dat de bepalingen van het over-
eenkomstenrecht toepasselijk worden op de oprichtingshandeling, zomede op de
interne  verhouding  in  de  vennootschap  tussen  de  partners  en  de  vennootschap277.
d. w.z. tegelijk op de partiele Gleichorrinungsverhouding, als op de interne Unter-

ordnungsstructuur. Zij geeft volledig ruimte aan het typische samenwerkings-
i karakter der joint venture. Vragen van interne aard worden mitsdien (tenminste
mede) bepaald door het maatschapsrecht, voorzover althans de toepasselijkheid
daarvan niet door de eigen Aard van de vennootschap-rechtspersoon is uit-
gesloten of wijziging ondergaat. (Zo zal de ontbinding zich richten naar de
artt.  15,  16,  23  en  70;  niet  naar  art.  1684  BW  en a fortiori  niet  naar  art.  1302
BW.278
180.  Zo  gesteld - en  dat  is  voor een  goed  begrip van  eminent  belang - wordt
ook het uitoefenen van de gemeenschappelijke leiding duidelijk geincadreerd in
een  rer trouwd  normencomplex:279 De inrichting van beheer en bestuur is over-

275. Handboek, 6e druk, nr. 42, biz. 38 e.v.
276. Handboek, 6e druk, t.a.p.; Asser-Scholten-Bregstein, biz. 137.
277. Handboek, 6e druk, biz. 39.

278. Handboek 6e druk,  biz.  40-43.  aan de genoemde bepalingen zal echter een interpretatieve
betekenis niet kunnen worden ontzegd.
279.   Asser-Kamphuisen,  biz.  499,  415:   Pitio,   III,   biz.  465-468; alsdan wordt ook duidelijker  de
onderscheiding tussen bevoegdheid tot algemene concernleiding en feitelijke dagelijkse leiding.
Komt eerstgenoemde bevoegdheid in mijn opvatting - normaliter - met uitzondering van het geval,
dat ook daarvan bij contract afstand zou zijn gedaan, in welk geval de desbetreffende partner zich
a.h.w.  opstelt  als een 'commanditaire vennoot' - toe  aan alle partners, denkbaar  is - als eerder
gesteld  (vgl.  i.h.b. noot 123,205) - dat de dagelijkse leiding aan een der partners wordt opgedragen,
gedelegeerd.
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gclatQn_gall.lartilen. Normaliter zal juist dit punt nauwkeurig worden geregeld.
Voorzover dat echter niet is gebeurd, zal bij interpretatie van de joint-venture-
overeenkomst antwoord kunnen worden gegeven op de vraag hoe in deze
leemten moet worden voorzien.
Deze opvatting legt een duidelijke trait d'union tussen het joint-venture-contract
en de daarop gebaseerde gezamenlijke vennootschap. Sterker nog: de normatuur
toepasselijk op de inrichting en het opereren (althans intern) wordt dusdoende
geplaatst  in 66n organisch geheel, zodanig  dat - m.i. - volledig wordt recht
gedaan aan de complexe verhoudingen binnen de joint venture. Extern intussen
werkt de vennootschappelijke rechtsbetrekking krachtens art. 3 jo.-W doch m.i.
evenzeer uit algemene rechtsbeginselen, als rechtspersoon met een afgescheiden
vermogen,  dat - in beginsel - exclusief aansprakeluk  is voor de verbintenissen
der vennootschap onder voorwaarde althans dat m.n. aan de voorschriften met
betrekking tot het bijeenbrengen en bijeenhouden van het vennootschappelijke
kapitaal is voldaan. 'In beginsel' maakt tweeerlei duidelijk. Vooreerst, dat de
exclusieve aansprakelijkheid geldt als beginsel. Tweedens dat het slechts als
beginsel geldt en met name zal moeten wijken indien dieper liggende normen zich
ter bescherming aandienen.
181. De joint venture is ook onderneming en neemt als zodanig deel aan het
maatschappelijk verkeer. De normstelling van het ondernemingsrecht geldt ook
voor de joint venture. Maar ook in dit opzicht zal rekening behoren te worden
gehouden met de typische geaardheid en complexe structuur van de joint venture.
Naar buiten toe geldt als beginsel dat de gezamenlijke vennootschap - maar
dan toch ook weer gerelateerd aan de totale verhoudingenstructuur binnen de
samenwerking der partners - wordt aangemerkt als ondernemer. De gezamen-
lijke vennootschap/onderneming wordt daardoor aangrijpingspunt   voor   ven -
nootschaps- en ondernemingsrechtelijke normcomplexen.  Ik zeg: 'aan'-grijpings-
punt, omdat steeds in het oog behoort te worden gehouden, dat een 'Durch'-griff
(ik bedoel dat hier voorlopig in ruime en neutrale zin) van die normen - ten-
minste in theorie - gezien de economische en juridische samenhangen ter over-
weging zal kunnen/moeten staan.

2.4.2.4. De joint venture als 'close corporation'. Enkele aanvullende opmer-
kingen.

182. Tracht ik het voorgaande samen te vatten mede met het oog op de hierna
volgende verdere beschouwingen, dan kan het volgende worden opgemerkt.
De joint venture is - in de gekozen omschrijving - een vorm van samenwerking
tussen ondernemingen, welke samenwerking wordt geincorporeerd in een ge-
zamenlijke vennootschap, welke de rechtsvorm heeft van een NV of een BV.
Daaruit spruit voort de vraag naar de mogelijkheid dat de partners als aandeel-
houders in een 'close relationship' tot elkaar staan. Kan die 'close relationship'
in het vennootschapsstatuut worden geabsorbeerd of werkt dit juist 'afstotend'?
Gesteld werd, dat de gezamenlijke vennootschap typisch een dergelijke 'close
corporation' is, waarin de vennoten tot elkaar staan in een door hun overeen-
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komst, alsmede door wet en statuten beheerste verhouding. Het is het vragen-
gebied, dat samenhangt met de onderlinge verhouding tussen de partners.
Waar ik - zoals eerder gesteld - er van  uit ga,  dat de partners vrijwel steeds
de BV-vorm zullen kiezen, is vooral derhalve de vraag of deze rechtsvorm een
voldoende 'besloten' karakter heeft.
183. Wij missen terzake een uitgewerkt statuut van de BV als 'close corporation'.
WeI kunnen enkele karaktertrekken van een dergelijke rechtsfiguur zoals hier-
voor is gedaan - bij redenering in ons rechtssysteem worden ingepast. Bij een
toenemende neiging om een hoge graad van codificatie te bereiken in ons
vennootschaps- en ondernemingsrecht;   bij het inwerking treden   van   Boek  2,
dat mogelijk een zekere consoliderende werking zal hebben en bij de bezwaren
tegen  het - m.i. schijnbaar - gesloten systeem. dat daarin wordt gezien,  is
voorzichtigheid geboden. Met name zal men zich er m.i. voor moeten hoeden
de BV te veel te zien als een kapitaalvennootschap, welke geen, althans on-
voldoende, ruimte zou bieden aan de persoonlijke trekken, welke de verhouding
tussen de aandeelhouders in een BV nu juist veetal kenmerken. Die verhouding
kenmerkt zich verder nu immers juist daardoor dat zij 'intuiti personae' is

i aangegaan. Begrijpelijk (in verband met de druk waaronder de Nederlandse
regering destijds stond in verband met de aanpassing van onze wetgeving aan
de Eerste Richtlijn, vooral gezien de wenselijkheid ervoor zorg te dragen, dat
'besloten' NV's van publikatieplicht krachtens deze Richtlijn zouden worden
vrijgesteld)280, maar niettemin ernstig te betreuren is het, dat onze wetgever
niet LBwensteyns uitgesproken hoop heeft ter harte genomen, dat zijn rechts-

vergelijkende onderzoekingen naar de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid in enkele buitenlandse stelsels, ertoe mochten bijdragen, dat
de wetgever een ogenblik de pas zou markeren. Zulks om zich te bezinnen
'op een regeling, die de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van het
Nederlandse recht een eigen met die van verwante vormen in het buitenland
overeenstemmende plaats geeft in ons rechtsstelsel:281
184. Een zekere profilering  van  de  BV - thans nog pseudo-NV zou worden
bewerkstelligd door invoering van een wettelijke geschillenregeling als voor-

gesteld door de Commissie Vennootschapsrecht.282 De commissie is tot het
oordeel gekomen, dat het invoeren van een geschillenregeling voor de besloten
vennootschap, aanbeveling verdient. Anders dan het enqu6terecht, dat is
gebaseerd op de situatie, dat er gegronde twijfel bestaat aan de juistheid van het
binnen de vennootschap gevoerde beleid283 berust de door de commissie voor-

280.  Boukema/Lawesteyn, VVS, Algemeen  Deel,  IF,  blz.  1 e.v.; Lubbers/Scholten, Praeadvies,
blz.  7-19; Van Schilfgaarde,  a.w.,  blz.  228 e.v.; Slagter,  a.w.,  blz.  256.
281.   Praeadvies,  Ned.  Ver. voor Rechtsvergelijking,  biz.  72.
282. Rapport van de Commissie-Vennootschapsrecht betreffende de invoering van een geschillen-
regeling  bij de Besloten Vennootschap,  op 16 januari 1975 aangeboden  aan de Minister van Justitie;
zie daaromtrent: Treurniet,  NV  52,  blz. 91/92; Lubbers,  NV  53,  biz.  124 e.v.; vgl. voorts onder  meer
Macijer, Bundel Rechtspleging, blz. 177 e.v.; Scholten/Lubbers, Praeadvies Handelsrecht, biz. 25 e.v.;
Maeijer, Sanders-Bundel, blz. 97 e.v.
283. Naar de mening van Treurniet, t.a.p., zal aan een aanvullende geschillenregeling minder
behoefte zijn naarmate men 'beleid' ruimer opvat;   vgl. ook Sanders,   NV   1970/1,   biz.   63   e.v.   en
Lubbers, t.a.p.
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gestelde geschillenregeling op de grondslag, dat a) een aandeelhouder zich
misdraagt, of b) de vennootschap zich misdraagt tegenover een aandeelhouder,
of c) dat er wegens de positie van een of meer aandeelhouders gewichtige redenen
zijn tot ontbinding van de vennootschap.

De belangrijkste door de commissie voorgestelde regelingen zijn de volgende.
Een of meer houders van aandelen, die alleen of gezamenlijk ten minste de helft
van het niet in het bezit van de vennootschap zijnde geplaatste kapitaal ver-
tegenwoordigen, kunnen van de aandeelhouder die door zijn gedragingen het
belang van de vennootschap zodanig schaadt, dat het voortduren van zijn
aandeelhouderschap in redelijkheid niet langer kan worden geduld, in rechte
vorderen dat hij zijn aandelen overdraagt (art. 1, blz. 15). De aandeelhouder die
door gedragingen van de vennootschap, van een aandeelhouder of van meer
aandeelhouders zodanig in zijn rechten of belangen wordt geschaad, dat het
voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet meer van hem kan
worden gevergd, kan van de vennootschap, van die aandeelhouder of van die
aandeelhouders in rechte vorderen, dat dezen zijn aandelen overnemen (art. 6,
blz. 16/7). Op schriftelijk verzoek van een of meer aandeelhouders, die alleen
of gezamenlijk ten minste een derde van het niet in bezit van de vennootschap
zijnde geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of een zoveel geringer bedrag als
de statuten bepalen, kan de ondernemingskamer van het Gerechtshof te Am-
sterdam de vennootschap ontbinden wegens gewichtige redenen. Die ontbinding
echter kan niet worden uitgesproken, indien zwaarwichtige belangen zich
daartegen verzetten  (artt.  15  en  16,  blz.  18  Boek  2 BW). Gedacht wordt daarbij
bijvoorbeeld aan 'de continuiteit van de door de vennootschap gedreven onder-
neming en de hieraan verbonden werkgelegenheid', waarmede ontegenzeggelijk
ir. cekere mate erkend is, dat bij het lot der vennootschap ook andere dan de
vetinoten zijn betrokken.
Interessant is ook dat de commissie uitdrukkelijk uitspreekt, dat aandeelhouders
onderling kunnen overeenkomen, dat 'zij in bepaalde gevallen - ook andere dan
de in de wet genoemde - het recht of de verplichting tot overdracht van aandelen
hebben. Met name in joint ventures kunnen partijen behoefte hebben aan
dergelijke regelingen; bijvoorbeeld  zou  het in andere handen geraken  van  de
zeggenschap in een der betrokken vennootschappen een reden kunnen zijn om
deze vennootschap te verplichten haar aandelen in de joint venture over te dragen.
De vrijheid van overeenkomst, ook voor wat betreft rechten en verplichtingen
tot overdracht van aandelen, wordt door de ontworpen wettelijke regeling niet
aangetast. Indien contractuele regelingen tot overdracht niet worden nagekomen,
kan in rechte nakoming gevorderd worden. De onderhavige wettelijke regeling
is dan echter niet van toepassing' (blz. 11).
185. Mag ik hier een verdere beschouwing van een aantal meer technische
vragen achterwege latenest, dan is de hoofdlijn van denken m.i. in overeen-
stemming met mijn opvatting omtrent het rechtskarakter der joint venture.

284. Zie daaromtrent de in noot 283 aangeduide literatuur.
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Zal deze in de praktijk vrijwel steeds de rechtsvorm hebben van een BV, zo zou
de nadere profilering van het BV-statuut een expliciete erkenning geven van de
close relationship tussen aandeelhouders in een BV, waarbij het 'institutionele
aspect van de BV onder omstandigheden zal moeten wijken voor het tegelijkertijd
'instrumentele' karakter van de BV. Tweeerlei nuancering. Eerstens, dat bij een
sterk gespreid aandelenkapitaal in de BV het 'instrumentele' karakter afneemt,
hetgeen de ontbindingsmogelijkheid moeilijker zal behoren te doen worden bij
afweging tegen alle overige bij de vennootschap en haar onderneming betrokken
belangen. Tweedens, dat de lijn van denken gevolgd in het Rapport ook mogelijk
moet blijven voor de niet-structuur-NV. Men denke aan het - wellicht zeldzaam
voorkomende - geval van een joint venture-NV.
186. In dit verband moge ik verder nog wijzen op de buitenlandse rechtsvormen
van besloten vennootschappen. Men zie daaromtrent het uitgebreide Praeadvies
van Lu,vensteyn voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking,
alsook - voor wat betreft de geschillenregelingen - Maeger 'L'attitude du
16gislateur A 1'6gard des conflits graves naissant dans une BV (GmbH, SarL)'
in de Sanders-bundel (blz. 97 e.v.).
Ook moge ik in herinnering brengen de ontwikkeling van het begrip 'close
corporation' in de USA als antwoord op de vele problemen, welke een strikte
opvatting omtrent het corporationrecht met zich meebracht.
187. Interessant is het statuut van de GmbH en wel hierom, dat daaruit enerzijds
het 'contractuele' karakter van deze vennootschapsvorm blijkt, terwijl anderzijds
duidelijk blijkt, dat de Gesellschafterversammlung een Weisungsrecht heeft ten
opzichte van het bestuur, wat ons weer brengt op de concernrechtelijke aspecten.
Nog een enkele opmerking daarover.
Het contractuele karakter van de GmbH blijkt met name uit Par. 3 GmbHG
handelende over het Gesellschaftsvertrag (tussen de aandeelhouders). Dit moet
tenminste bevatten: Firma  und  Sitz der Gesellschaft; Gegenstand des Unter-
nehmens, Betrag des Stammkapitals, Stammeinlage jedes Gesellschafters. Nu
echter uit Par. 46 GmbHG blijkt dat de Gesellschafter tenminste in een aantal
gevallen285 zelf een besluit moeten nemen en Par. 45 uitdrukkelijk openlaat,
dat het Gesellschaftsvertrag met name voor wat betreft de 'Fuhrung der Ge-
schiifte' aan de Gesellschafter alle rechten kan geven 'soweit nicht gesetzliche
Vorschriften entgegenstehen', biedt het Gesellschaftsvertrag alle ruimte om naar
gelang der omstandigheden de GmbH naar behoefte in te richten. Niet om-
streden is, dat op het Gesellschaftsvertrag wegens het 'rechtsgeschiiftlichen
Charakter' de voorschriften van het gemene burgerlijke recht (niet echter die
betreffende wederkerige overeenkomsten) toepasselijk zijn. Zoals ik voor de
joint venture naar Nederlands recht verdedigde vindt men hier dus een vennoot-
ischap-rechtspersoon,  Gte GmbH wordt operatief als rechtspersoon door neder-

285.   Feststellung der Jahresbilanz  und die Verteilung des derselben sich ergebenden Reingewinns,
Einforderung von Einzahlungen  auf die Stammeinlagen; Riickzahlung von Nachschussen; Teilungsowie die Einziehung von Geschaftsfuhrern sowie die Entlastung derselben; Massregeln zur Priifung
und Ueberwachung der Geschaftsfuhrung; die Bestellung von Prokuristen und von Handlungs-
bevollmachtigten zum gesammten Ckschaftsbetriebe; Geltendmachung von Ersatzanspriiche.
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legging  van het Gesellschaftsvertrag  bij het Handelsregister:  Par. 11 GmbHG)
waarbinnen de deelnemers in beginsel de vrijheid hebben contractueel hun
onderlinge positie en de inrichting van de vennootschap te regelen. Minstens even
interessant is ook de bestuursinrichting van de Gmt,H, die nauwkeurig aansluit
bij hetgeen ik daaromtrent voor de joint venture naar Nederlands recht heb
opgemerkt. 'Die Gesellschaft wird durch die Geschliftsfuhrer gerichtlich und
aussergerichtlich vertreten' zegt Par. 35 GmbHG. Interne beperkingen kunnen
niet aan derden worden tegengeworpen (Par. 36 GmbHG). Maar interessant is
het   1 e   lid   van   Par.   37: 'Die Geschiiftsfuhrer   sind der Gesellschaft gegenuber
verpflichtet, die Beschrankungen einzuhalten, welche fur den Umfang ihrer
Befugniss, die Gesellschaft zu vertreten, durch den Geselischaftsvertrag oder,
soweit, dieser nicht ein anderes bestimmt, durch die Beschlusse der Gesellschafter
festgesetzt sind.286 (curs. van mij, R). Hieruit kan een instructierecht van de

Gesellschafterversammlung ten opzichte van de Geschiiftsfuhrer worden af-
geleid en wel uit de aard zelve van de GmbH (Hetzelfde resultaat was naar
Nederlands recht slechts bereikbaar na een omstandig opgebouwde redenering).
Duidelijk moge zijn, dat een en ander aansluit op wat ik hierboven heb beweerd
met betrekking tot het rechtskarakter van de joint venture naar Nederlands recht.
Verhelderend in dit verband is ook wat Rehbinder287 schrijft:  'In  der  GmbH  ist
der  Geschaftsfuhrer lediglich Fertretungsorgan  (Par. 35 GmbHG); ihm obliegt
nach dem Gesetz nicht die eigenverantwortliche Leitung der Gesellschaft. Oberstes
Organ288  ist. die Gesellschafterversammlung (bei Einmanngesellschaften:  der
Gesellschafter). Der Geschaftsfuhrer hat Weisungen der Geselischafter die auf
einem Beschluss der Geselischafterversammlung beruhen oder denen alle Gesell-
schafter zustimmen, grundsatzlich Folge zu leisten. Grenze des Weisungsrechts
sind die Vorschriften uber den Gliiubigerschutz (Par. 30, 64 Abs. 2 GmbHG
und Par. 826 BGB' 289, (curs. van mij, R.).

2.5. Samenvatting, rechtskarakter en concernbetrekkingen van de joint venture

188. Joint-venture-verhoudingen zijn van complexe aard. Als omschrijving van
het object van onderzoek heb ik - in aansluiting bij die welke in onze wetgeving
voorkomt - gekozen 'de vennootschap (rechtspersoon) in de rechtvorm van een
NV of BV in het kapitaal waarvan voor de helft of meer wordt deelgenomen
door twee of meer ondernemingen krachtens een overeenkomst (regeling) tot
samenwerking'. In de nadere uitwerking heb ik daarbij aangeduid, dat onder-
zocht zou worden de samenwerkingsfiguur, waarbij door de deelnemende onder-
nemingen, de partners, slechts een deel van hun bestaande of toekomstige

286. Vgl. L8wensteyn, Praeadvies, biz. 22.
287.   Konzernaussenrecht und allgemeines Privatrecht,   blz.   239; vgi verder   Ihde, Der faktische
GmbH-Konzern, biz.  133 e.v., Emmerich/Sonnenschein, a.w.,  biz.  164 e.v.
288. Vgl. Forumbankarrest en de cassatiemiddelen daarbij.
289.   Par. 30 GmbHG handelt  over de verplichte bijeenhouding  van het kapitaal.   Par.   64  Abs.   2
geeft een aanzuiveringsplicht ter zake van nadelige handelingen na vastgestelde Zahlungsunfdhigkeit
of  Ueberschuldung;  Par.  826  BGB is grosso  modo  ons   1401   BW; vgl. verder ten aanzien   van  de

grenzen van de Weisungsbefugniss, Rehbinder, a.w.. blz. 261 /262.
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activiteiten onder de samenwerking worden gebracht. Daarmede werd duidelijk
gemaakt, dat van verder onderzoek uitgesloten werd de figuur, waarbij twee of
meer ondernemingen al hun activiteiten inbrengen in een (of meer) gezamenlijke
onderneming(en), welke door deze ondernemingen in stand worden gehouden.
In dat geval immdrs - zo werd gesteld - betreft het in feite een volledige 'fusie'
van ondernemingen. Als voorbeeld van een dergelijke algehele samenwerking
werden onder meer genoemd het Unilever-concern en de samenwerking tussen
Hoogovens en Hoesch. Tevens is daarmede duidelijk, dat de joint venture in de
door mij gekozen omschrijving betreft een partiale samenwerking tussen
overigens zelfstandig blijvende ondernemingen, d.w.z. ondernemingen, die
buiten de samenwerking binnen de joint venture nog eigen activiteiten blijven
vervolgen.
189. De samenwerking tussen de partners in een joint venture berust doorgaans
op een uitgewerkte, schriftelijk aangegane overeenkomst, doch soms wordt
volstaan met een minder formele regeling tussen partijen. In hoofdlijnen strekt
de joint-venture-overeenkomst  er  toe:
(i) vast te stellen, welke het doel en het werkterrein van de gezamenlijke

onderneming zullen zijn;
(ii) te voorzien in de oprichting van een gezamenlijke vennootschap (in mijn

omschrijving:  een  NV  of BV);
(iii) de inbrengverplichting der partners te regelen;
(iv)  te voorzien in de interne organisatie van de samenwerking tussen de partners

onderling, zowel  als  met (het bestuur  van) de gezamenlijke vennootschap;
meer in het bijzonder de wijze waarop door de partners een gezamenlijke
leiding zal worden uitgeoefend over de activiteiten van de gezamenlijke
onderneming;

(v) (raam-)afspraken te maken met betrekking tot bijzondere verhoudingen
tussen individuele partners en de gezamenlijke vennootschap, bijvoorbeeld
ter zake van leverantie aan of afname van goederen/diensten tussen deze.

Voor wat betreft de interne organisatie van de samenwerking wordt veelal een
- wat ik heb genoemd - 'policy committee' in het leven geroepen, samengesteld
uit vertegenwoordigers van de partners  (soms - al of niet ad hoc - aangevuld
met vertegenwoordigers van de gezamenlijke vennootschap), in welk gremium
tijdens de duur der samenwerking van tijd tot tijd gestalte wordt gegeven aan
het gezamenlijke door de partners ten opzichte van de gezamenlijke vennoot-
schap te voeren beleid. Ook worden daarin aangelegenheden besproken, welke
de samenwerking tussen de partners in ruimer verband betreffen, zoals bijvoor-
beeld meningsverschillen omtrent de richtige nakoming voor ieder der partners
van hun verplichtingen uit de joint-venture-overeenkomst.
Voor wat de algemene concernleiding betreft, welke door de partners onderling
wordt vastgesteld en door dezen gezamenlijk wordt 'doorgegeven' aan de
gezamenlijke vennootschap, werd opgemerkt, dat deze op een veelheid van
onderwerpen betrekking kan hebben, zoals het activiteitenprogramma, be-
noeming van bestuurders in de gezamenlijke vennootschap, hoofdlijnen van
algemeen financieel-economisch beleid (produktie-, verkoop-, investerings-,
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researchprogramma's, administratiesystemen, etc.). De mate van betrokkenheid
der partners bij het beleid in de gezamenlijke vennootschap kan op die wijze,
naar gelang de aard van de joint venture of de omstandigheden, met een wis-
selende intensiteit tot uitdrukking komen.
190. Analyseert men de aldus - globaal - weergegeven samenwerkingsfiguur in
joint-venture-verhoudingen, dan blijkt  deze - zoals gezegd - van uiterst  com-
plexe aard.
De samenwerking tussen de partners (aandeelhouders in de gezamenlijke
vennootschap) is te beschouwen als een nevenschikkingsverhouding in concern-
rechtelijke zin. Een deel van hun activiteiten immers wordt samengetrokken
onder een gezamenlijke beslissingsmacht. Is nu omtrent de nevenschikkings-
verhouding op zichzelf reeds uiterst weinig geregeld (ook niet in buitenlandse
wetgeving), de problematiek wordt nog verscherpt doordat het niet een totale
nevenschikking betreft, doch slechts een partiBle.
Duidelijk is wel, dat de partners in deze partitle nevenschikkingsverhouding
bepalen hoe in en ten aanzien van de gezamenlijke vennootschap.moet worden
gehandeld.
191. De beInvloeding door de partners van hun gezamenlijke vennootschap is,
gezien het gezamenlijke karakter van de besluitvorming, van meervoudige aard.
Vanuit de gezamenlijke vennootschap bezien is er weliswaar sprake van een
eenvormige ten opzichte van dem (de gezamenlijke NV of BV) uitgeoefende
algemene concernleiding, doch waar aan het uitoefenen van een algemene
concernleiding rechtsgevolgen worden verbonden, brengt het tegelijk - blijkens
de partiEle nevenschikkingsverhouding - samengesteWe karakter  van  die  alge-
mene concernleiding met zich mee, dat deze moet worden toegerekend aan alle
partners. In die zin is er binnen joint-venture-verhoudingen derhalve tegelijker-
tijd ook sprake van een meervoudige onderschikking.
192. De samenwerking wordt geincorporeerd in een gezamenlijke vennootschap
(NV of BV). De vraag rijst daarbij ofhet statuut van de NV/BV zich wel verdraagt
met een zo nauwe samenwerkingsverhouding tussen partners en hun gezamen-
lijke vennootschap als aangeduid in no. 189. Voor de beantwoording van die
vraag blijkt nog weinig steun te vinden in de bevinding, dat de partners veelal
de BV-vorm zullen kiezen, welke rechtsvorm dan een zodanig 'besloten' karakter
zou hebben, dat de aandeelhouders daarvan vrij zijn naar eigen goeddunken
hun samenwerking binnen de BV in te richten. Veeleer blijkt de neiging aanwezig
de BV te behandelen als een pseudo-NV ten aanzien waarvan vrijwel algemeen
de opvatting wordt gehuldigd, dat deze is te beschouwen als een 'instituut',
dat ten behoeve van een reeks van belangen deelneemt aan het maatschappelijke
verkeer. De aandeelhouders zijn in die opvatting te beschouwen als - slechts -
een van die belangengroepen, waaraan behalve hun bij de wet voorziene AV-
rechten geen bijzondere plaats toekomt. Met grote nadruk heb ik er steeds op
gewezen, dat deze opvatting niet aanvaardbaar is en ook in strijd is met de
rechtswerkelijkheid in de moeder-dochterverhouding. Hetzelfde geldt waar het
betreft de gezamenlijke dochtervennootschap in joint-venture-verhoudingen.
Binnen deze verhoudingen nemen de aandeelhouders wel zeer duidelijk een
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preponderante plaats in. Hier immers is sprake van een 'instrumentele' ver-
houding, waarbinnen - bij joint ventures - de onderneming fungeert  als  in-
strument ten dienste van de gezamenlijke verwerkelijking van het eigen onder-
nemingsdoel der partners op het terrein, waarop hun eigen werkterreinen elkaar
oversnijden en waarop zij zijn overeengekomen als 'partners' te zullen handelen.
Deze problematiek speelt behalve voor de vraag naar de aard van de rechtsband
tussen de partners/aandeelhouders onderling vooral ook een rol in verband met
de vraag of de gezamenlijke vennootschap kan en mag worden onderworpen aan
een door de moeders (partners) vast te stellen algemene concernleiding. Deze
vraag heb ik bevestigend beantwoord op grond van een analyse van onder meer
de vrijstellings- en mitigatieregeling in de Structuurwet (thans: structuurregeling
in Boek 2), het Forumbankarrest (en het recente arrest Hof Arnhem 9 oktober
1974 NJ 1976,42) en de aard van de moeder-dochter-verhouding in het algemeen.
Het rechtskarakter van de gezamenluke vennootschap in joint-venture-ver-
houdingen heb ik - concluderend - aangeduid als contractuele rechtsbetrekking,
waarbinnen de verhouding tussen de partners/aandeelhouders wordt geregeerd
door de regels van de maatschap, voorzover althans het statuut van de NV/BV
zich daartegen niet bepaaldelijk verzet, daar immers deze rechtsvormen tegelijk
ook rechtspersoon zijn en belangen van derden daardoor tegelijk in het oog
behoren te worden gehouden.

193. Daarmede kom ik toe aan het laatste element, te weten de normering
van de mogelijkheid om een algemene concernleiding uit te oefenen ten opzichte
van de gezamenlijke vennootschap/rechtspersoon met het oog op extern be-
trokken, relevante te beschermen belangen. Daarbij merk ik op het Forumbank-
arrest naar zijn ratio te interpreteren niet (zoals wel door anderen wordt gedaan)
als een verbod tot het uitoefenen ten opzichte van een (gezamenlijke) dochter-
vennootschap van een algemene concernleiding, doch in de zin, dat geen concern-
invloed (buiten de AV om) mag worden aangewend voorzover de bij de af-
hankelijke vennootschap betrokken belangen niet adequaat zijn gewaarborgd
c.q. daarmede op adequate wijze is rekening gehouden.
Aan de uitwerking van de daarmede samenhangende concrete problemen zal
een belangrijk decl van hetgeen hierna volgt, zijn gewijd. Daartoe zal in hoofd-
stuk 3 eerst een nadere analyse worden gegeven van het totale belangenpatroon
in joint-venture-verhoudingen.
Daarna zal in hoofdstuk 4 worden ingegaan op de vraag in hoeverre de besturen
der partners in de verhouding tot hun eigen aandeelhouders bevoegd zijn om
zonder toestemming van deze een joint venture aan te gaan. Daarbij is derhalve
het belangenpatroon in de partners zelve in het geding.
Vervolgens zal in hoofdstuk 5 aandacht worden besteed aan de in het joint-
venture-patroon betrokken belangen van werknemers, in het bijzonder de wijze
waarop aan deze belangen gestalte is gegeven in het medezeggenschapsrecht.
Voor de zuiverheid merk ik daarbij op, dat het daarbij gaat over de interne
structuur van de joint-venture-verhouding, waar het immers betreft de directe
en indirecte bernvloeding van de algemene concernleiding en de uitvoering
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daarvan. Gezien de omvangrijkheid van deze problematiek is er voor gekozen
deze in afzonderlijk hoofdstuk te behandelen.
Hoofdstuk 6 tenslotte zal handelen over de bescherming van crediteuren van de
gezamenlijke vennootschap. Vooraleer daaraan toe te kunnen komen was het
noodzakelijk (mede op grond van rechtsvergelijking) het vraagstuk van de
crediteurenbescherming meer in het algemeen te behandelen.
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HOOFDSTUK 3

Het belangenpatroon in joint-venture-verhoudingen

3.1. Inleiding

194. Het Nederlandse recht kent (nog) niet een consistent uitgewerkt concern-
recht. Wel bevat het een aantal concernrechtelijke elementen, welke ik hiervoor
nader heb aangeduid. De conclusie waartoe wij in het vorige hoofdstuk kwamen,
t. w. dat de joint venture in een meervoudige concernrelatie staat tot de daarin
deelnemende partners, moet dan ook in dat licht worden bezien. Herhaaldelijk is
er daarbij op gewezen, dat m.n. het Gleichordnungs-effekt, hetwelk zich voordoet
in de horizontale verhouding tussen de partners krachtens de tussen hen be-
staande contractuele verhouding, invloed heeft op de verticale verhouding tussen
enerzijds de partners en anderzijds hun gezamenlijke vennootschap. De af-
hankelijkheidsverhouding van de laatste krijgt door het Gleichordnungs-
element een eigen kleur. Immers manifesteert zich daardoor een tegelijkertijd
horizontaal en verticaal werkende Fremdbestimmung. De partners beinvloeden
zowel elkaars beleid (voorzover het het werkterrein van de joint venture betreft)
als (gezamenlijk) het beleid in de joint venture.
195. Dit speciale karakter van de (meervoudige) concernrelatie in joint-venture-
verhoudingen zal men steeds in het oog moeten houden indien men nagaat welke
rechtsgevolgen aan de (mogelijkheid tot) uitoefening van een Fremdbestimmung
moeten worden verbonden. Daartoe is noodzakelijk, dat men zich nader verdiept
in de structuur van het belangenpatroon zoals dat zich de facto en juridisch in
joint-venture-verhoudingen manifesteert. Daartoe zal in dit hoofdstuk een
poging worden ondernomen.
196. In dit kader merk ik voor het goede begrip nogmaals op, dat ik uitga van
het instrumentele karakter van de (gezamenlijke) dochtervennootschap. Daarbij
zij in herinnering gebracht dat in het vorige hoofdstuk de gedachtengang is
ontwikkeld, dat zulks inhoudt dat de moeder wel van haar beinvloedings-
mogelijkheden gebruik mag maken en deze mag aanwenden in het belang van
het concerngeheel, doch dat zij daarbij de grenzen, welke de redelijkheid en
billijkheid daaraan stelt in acht heeft te nemen. Dit brengt met zich mee, dat die
beinvloe(ling niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid op ongerecht-
vaardigde wijze zal mogen plaatsvinden ten detrimente van direct bij de dochter-
vennootschap betrokken belangen, waarbij m.n. valt te denken aan outside-
aandeelhouders en crediteuren. (In de Nederlandse structuurregeling zullen de
werknemersbelangen veelal structureel zijn gewaarborgd door middel van de
COR en de invloed van deze op de samenstelling van de RvC van de moeder.)
197. De aldus gevolgde gedachtengang wijkt af van m.n. die welke ten grondslag
ligt aan het Voorontwerp Richtlijn Concernrecht, op de inhoud waarvan meer
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in het bijzonder wordt ingegaan onder 6.1.6 hieronder. Daar immers wordt
onmiddellijk reeds in art. 1 (Deel II) uitgesproken, dat de dominerende persoon
(behalve  de  moedermaatschappij   wordt  hier - terecht - ook de natuurlijke
dominerende persoon begrepen) 'het belang van de vennootschap (moet) be-
hartigen, wanneer hij buiten de algemene vergadering om invloed uitoefent'.
Wil de moeder het recht verwerven om zulks wel te mogen doen, dan moet zij
- in  de  opzet  van het Voorontwerp - een domineringsovereenkomst (Beherr-
schungsvertrag) sluiten met de dochter. Deze verplicht de moeder ertoe de
outside-aandeelhouders uit te kopen c.q. dividendwaarborgen te verschaffen,
alsook de aansprakelijkheid op zich te nemen voor crediteuren van de dochter,
anderzijds verwerft zij dan een instructierecht, dat zij in haar eigen belang mag
uitoefenen. Naar het mij voorkomt wordt hier wezenlijk de instrumentele functie
van de dochtervennootschap miskend. In deze gedachtengang immers zou de
moeder positief het belang van de dochtervennootschap moeten dienen voor-
zover zij invloed neemt buiten de AV om (en zonder dat een dominerings-
overeenkomst bestaat);  naar  ik meen berust het huidige Nederlandse recht  op
de gedachte, dat dit wel is toegestaan, doch dat - negatief gesteld - het nemen
van invloed (ingevolge de goede trouw) niet op ongerechtvaardigde wijze mag
strekken ten detrimente van direct bij de dochtervennootschap betrokken
belangen.
198. Centraal staat bij dit alles de vraag: wat is het belang van de (dochter-)
vennootschap? In het bijzonder van de gezamenlijke dochtervennootschap.
Maakt men dit begrip tot basis van een regeling van concernrecht, dan lijkt het
allerminst overbodig zich in die vraag verder te verdiepen. Overeenkomsten en
verschillen tussen de enkelvoudige en meervoudige concernrelatie (bij de joint
venture) zouden daaruit kunnen worden afgeleid. Aanzetten kunnen dan
wellicht worden gevonden voor de vraag of men de regels voor enkelvoudige
verhoudingen wel zonder meer kan toepassen op de joint venture. (Een techniek
die is gevolgd  in het Voorontwerp Richtlijn Concernrecht:   zie  art.  2  Deel  I;
een vraag anderzijds die in het Duitse concernrecht met bestaande normen zo
moeilijk te beantwoorden bleek.)
199. De totale joint-venture-structuur is - als gezegd - van zeer complexe aard.
De moeilijkheid zit voornamelijk hierin, dat rekening moet worden gehouden
met elkaar oversnijdende (samenvallende, doch tegelijk soms ook tegenstrijdige)
belangenpatronen van zowel de partner-ondernemingen, als van de gezamenlijke
onderneming. Gaan wij uit van de joint venture - als geschetst in het voorgaande
hoofdstuk in de rechtsvorm van een NV of BV, waarin wordt samengewerkt door
twee ondernemingen en nemen wij aan dat deze ieder ook zelf de rechtsvorm
van een NV of BV hebbenl, dan zijn de belangen, die in het totale samenwerkings-

1.   Voor de goede orde wijs  ik  er op in het voorgaande hoofdstuk gesteld te hebben  1) dat de partners
ondernemingen zijn en dus ook in een andere rechtsvorm dan de NV of BV werkzaam zullen kunnen
zijn;  2)  dat de joint venture  ook  zelf niet noodzakelijkerwijs een NV/BV-vorm behoeft te hebben
en 3) dat normaliter de rechtsvorm van de joint venture wel een BV-vorm zal zijn. Nu er i.h.a. van uit
gegaan mag worden, dat een joint venture aangegaan wordt door ondernemingen, die doorgaans
zelf de rechtsvorm van een NV of BV hebben, ga ik daar in het hiernavolgende als beginsel van uit.
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concept een rot (kunnen) spelen nader te onderscheiden als volgt. Bij de poging,
die tot een dergelijke belangenaanduiding hieronder zal worden gedaan, moet
worden opgemerkt, dat deze vooral strekt tot het in kaart brengen van belangen,
die een rol kunnen spelen. Of en, zo ja, op welke wijze, die belangen ook daad-
werkelijk een juridische bescherming ondervinden zal onderwerp zijn van verder
onderzoek.

3.2. Belangen in de gezamenlijke onderneming

200. In de gezamenlijke onderneming nemen vooreerst de partners een belang-
rijke positie in. Hun belangen zijn daarbij vooral bepaald door de economische
motieven, welke hebben geleid tot het aangaan van de joint-venture-overeen-
komst. Welke die motieven en belangen o.m. kunnen zijn, zagen wij reeds in
hoofdstuk 1. Motieven  die zich meestal aftekenen in concernverband.  Ik  denk
daarbij vooral aan die gevallen waarin in de joint venture slechts 66n van de
(divisionele) concernactiviteiten van de partners is ingebracht.
Veelal zullen deze motieven aan de wederpartij kenbaar zijn gemaakt en hun
uitwerking hebben gevonden in de tussen de partners gesloten overeenkomst.
Belang van de partners is de handhaving van de continuIteit van de gezamenlijke
onderneming zolang deze in zijn opzet en werkzaamheid blijft voldoen aan het
oorspronkelijke door de partners in gemeen overleg ontworpen en overeen-
gekomen concept, in welke concept afspraken zijn gemaakt met betrekking tot
machtsverdeling, rentabiliteitsnormen, wederzijdse inbreng bij oprichting en
tijdens het bestaan van de joint venture, etc.
De partners in de joint venture hebben er belang bij dat hun risicodragende
inbreng in de gezamenlijke onderneming niet in gevaar komt.
Zij hebben er voorts belang bij, dat de zeggenschap volgens het oorspronkelijke
concept - althalls rebus sic stantibus - blijft gehandhaafd.
Zij  hebben er belang bij, dat - voor*over zij een minderheidspositie bekleden
en geen vetorecht is toegekend - met deze minderheidspositie op gepaste wijze
rekening wordt gehouden.
Tenslotte hebben zij alle belang bij een adequaat inzicht in de financiele toestand
van de gezamenlijke onderneming.
Ook kunnen de partners belangen hebben als leverancier van goederen en
diensten aan en afnemer van goederen en diensten van de gemeenschappelijke
onderneming.
201.   In     het - vrij zeldzame - geval,     dat     in de gezamenlijke vennootschap
outside-aandeelhouderse voorkomen (d.w.z. aandeelhouders, die geen partij zijn
bij het joint-venture-contract) is hun belang vooral hierop gericht, dat niet het
vennootschapsvermogen wordt uitgehold en dat zij een redelijk dividend ont-
vangen op hun aandeel. Denkbaar is dat de partners een uitkoopsom aan-

2. Beziet men het Voorontwerp Richtlijn Concernrecht, dan ziet men dat voor joint ventures zeer
uitgebreid aandacht wordt besteed aan de bescherming van de belangen van outside-aandeelhouders,
welke echter in joint ventures vrijwel nooit aanwezig zijn. Vgl. artt. 29 lid 1, 30, 31, art. 51 lid 1,
53, 54, 55.
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bieden.3 In het geval van een tandemovername, d.w.z. dat A en B samen C
overnemen, zal echter meestal een redelijk bod zijn gedaan op de aandelen in C.)
Als gezegd echter zal deze problematiek niet nader worden behandeld.
202. De belangen van crediteuren van de joint venture (te denken valt vooral
aan verschaffers van bank- of leverancierskrediet) zijn er vooral in gelegen, dat
zij in voldoende mate hun risico zullen kunnen dekken en beoordelen, dat zij
lopen, indien zij met de joint venture zaken doen. Uiteraard richt dit belang zich
op de betaling van hun vordering uit levering van goederen of diensten en/of
kredietverlening. Daartoe hebben zij zowel belang bij (een inzicht in) de instand-
houding van het vermogen van de vennootschap als verhaalsobject voor hun
vordering, als bij de financiele gang van zaken. Het vermogen immers is het
uiteindelijke verhaalsobject voor hun vordering, terwijl rente en aflossings-
verplichtingen zullen moeten worden voldaan uit de lopende exploitatieresultaten.
Naarmate het inzicht in de financiale toestand van de joint venture minder
mogelijk is, zal de crediteur belang hebben bij een grotere mate van vooraf
te verlenen of bestaande zekerheid (garanties, zekerheidsrechten, aansprakelijk-
stelling ex art. 343).4
203. De belangen van werknemers vallen te onderscheiden in individuele en
collectieve belangen. Individueel bezien wordt de werknemer in toenemende
mate beschouwd als een risicodrager.5 Voor zijn loon/salaris-aanspraken over
het verleden komt zijn belang sterk overeen met dat van de crediteur. Naar de
toekomst gericht heeft hij echter een verderstrekkend belang, namelijk dat bij
het behoud van zijn arbeidsplaats. Nog verder geprofileerd heeft hij belang bij
het voortbestaan van zijn gekwalificeerde arbeidsplaats, dat wil zeggen met alle
objectief en subjectief bepaalde mogelijkheden van carritre-ontwikkeling in de
ministe zin.6
104.  Collectiefgezien hebben de werknemers er belang bij dat op adequate wijze
met hun belangen rekening wordt gehouden   in   de

-

vaststelling en uitvoering
van het beleid van de onderneming. Daartoe zullen representatieve 'organen'
en/of organisaties in de gelegenheid moeten zijn hun stem te laten horen. Nu
binnen het Nederlandse ondernemingsrecht en binnen de Nederlandse arbeids-
verhoudingen daartoe vaste patronen bestaan   is. het collectieve belang  van
werknemers vooral gelegen in het adequate functioneren van die mogelijkheden.
In hoofdzaak gaat het hierbij om de Wet op de ondernemingsraden, de structuur-
regeling en het enqueterecht, waarin advies-, informatie-, en toestemmings-
rechten zijn vastgelegd. Collectief bezien gaat het ook om behoud van het aantal
arbeidsplaatsen in de joint venture. In dit kader spelen vooral de vakorganisaties

3. Vgl. de in noot 2 genoemde artikelen van het Voorontwerp Richtlijn Concernrecht.
4.   Vgl.  Slagter,  a.w.,  biz.  4,  360  e.v.; Van Schilfgaarde,  a.w.,  blz.  17  e.v.;  L wensteyn,  De  NV  als
raakpunt van contraire belangen, in Honderd jaar Rechtsleven,  blz.  94 e.v.; Noldus,  diss.,  biz.  189.
5.   In  dezelfde  zin  ook MvT Structuurwet bladzijde  8   r.k.; vgl. daarbij Rapport-Verdam,   blz.   12;
'Open ondernemerschap', uitgegeven  door  de Dr. Teldersstichting,  Den  Haag  1962,  biz.  88  e.v.;
vgl. Slagter, a.w., blz. 10 e.v., 349.
6.  In gelijke zin L8wensteyn, De NV als raakpunt van contraire belangen, Honderd jaar rechtsleven,
blz.  98; vgl. verder Noldus,  a.w.,  blz.   189; Van Schilfgaarde,  a.w.,  biz.  17;  D.  W.  0. A. Grosheide,
De Commissaris, preadvies, blz. 56 e.v.
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een belangrijke rol. Men denke in dit verband m.n. ook aan de SER-Fusie-
gedragsregels 1975.7

205.  De belangen van de consument worden heden ten dage steeds nadrukkelijker
als een aparte groep van te beschermen belangen voorgesteld. Bij de snelle
schaalvergroting van de industrie, het wegvallen van de detailhandel als een
deskundige tussenschakel doordat verreweg de meeste produkten in fabrieks-
verpakking en met steun van door de fabrikant gefinancierde reclame aan de
man worden gebracht, is de afstand van fabrikant c.q. wederverkoper tot de
consument dermate groot geworden, dat er een vervreemding optreedt, die er
onder meer toe leidt, dat de consument in vele gevallen niet meer zelf in staat is
de kwaliteit van zijn keuze dan wel van het gekochte te beoordelen. In toe-
nemende mate lijkt hij daartoe afhankelijk te zijn van hetgeen omtrent het
produkt door de producent kenbaar wordt gemaakt door middel van reclame
en verpakking. Het belang van de consument wordt daarbij bepaald door een
juiste en doeltreffende reclame, die adequate informatie moet verschaffen
omtrent het produkt. Daarenboven heeft de consument uiteraard vooral belang
bij een goed en veilig produkt, waarvoor de producent wil instaan.8
206. In ruimere zin bestaat ook aan de zijde van de regio, waar de joint venture
werkzaam is een belang bij handhaving van de werkgelegenheid in het des-
betreffende gebied. Evenzeer heeft de regio belang bij een adequaat beheer van
het milieu. Deze belangen zijn erop gericht, dat de onderneming een zodanig
beleid voert,  dat  zij  niet de werkgelegenheid en evenmin het milieu aantast;
de onderneming zou daaromtrent de nodige openheid moeten betrachten.
207. Het belang van de gezamen/Oke vennootschap (joint venture) zelve kan in
beginsel worden beschouwd als de resultante van afweging van alle belangen, die
bij de vennootschappelijke werkzaamheid zijn betrokken. De belangen van de
partners - daaronder mede begrepen het totale daarbij betrokken belangen-
patroon, waarover hieronder - nemen daarbij in beginsel een preponderante
plaats in.9 Hoe de afweging dient te geschieden hangt af van de concrete situatie.
Die concrete situatie kan naar mijn mening duidelijke verschillen vertonen in
de mate van betrokkenheid tussen de partners enerzijds en de joint venture
anderzijds. Zo stelt Drucker zelfs:   'Finally,   if  the  joint   venture   succeeds,   and

especially when it gets to be a big business, it should be spun off. It should
cease to be a joint venture. Maybe the parents still retain an investment. But the

7. Laatstelijk opnieuw vastgesteld  op 21 november  1975  en in werking getreden  op  1   april   1976.
8.   Vgl.  o.m. H. Beekhuis, Produktenaansprakelijkheid,  in de Beekhuisbundel,  blz.  29 e.v.: Schut,
Produktenaansprakelijkheid, Zwolle 1974, hoofdstuk III, in het bijzonder nos. 27 en 28, mej Fransen,
De verantwoordelijkheid van de onderneming jegens de consument, TVVS,  1974 biz. 41  e.v.; Raad
van de Europese Gemeenschappen, Resolutie van 14 april 1975 betreffende een eerste programma
van de EEG voor een beleid inzake de voorlichting en bescherming van de consument, Publikatieblad
25.4.1975,  no.  C92/1 ; Advies Commissie voor Consumentenaangelegenheden  van  de  SER,  Be-
richten SER, SeI)tember 1975, no. 335.
9.  Handboek, no. 233, biz. 379; vgl. Maeijer, Het belangenconflict in de n. v., In. rede 1964; Lawerl-
steyn, t.a.p.; Cahen,  t.a.p.; Van Schilfgaarde,  blz. 20; Maeijer,  in Het nieuwe vennootschapsrecht,
blz.  28 e.v.; Mendel, diss..  blz.  30/31, zie verder hieronder  3.1.3.3.

139



BELANGENPATROON IN JOINT-VENTURE-VERHOUDINGEN

business then becomes independent for all intents and purposes. It should
acquire at least a minority of outside shareholders where capital markets permit.
It should finance itself, or at least be capable of selffinancing'.10 In het algemeen
echter zal de joint venture meer een instrumenteel dan een institutioneel karakter
hebben. Zulks te constateren is zeer van belang met het oog op de verdere
beschouwingen in deze studie betreffende de hierboven bedoelde afweging van
belangen. Hieronder kom ik nog nader terug op het vennootschappelijk belang
van de joint venture, nadat wij eerst ook hebben gekeken naar de belangen in
de partners.

3.3. Belangen in de partners
208. Voor de goede orde meen ik erop te moeten wijzen, dat in het totale
belangenpatroon ook de bij de partners betrokken belangen een rol kunnen en
onder omstandigheden (als nader te onderzoeken) ook behoren te spelen.

Wij kunnen dan als volgt onderscheiden.

209. De aandeelhouders in de partners. De positie van dezen - het hierna gestelde
gaat grosso modo evenzeer op voor de houders van bijzondere soorten van
aandelen - kan door het aangaan van een joint venture in min of meer belang-
rijke mate worden gewijzigd. Zoals in het voorgaande hoofdstuk immers werd
gesteld betekent het aangaan van een joint yenture voor de partners, dat een deel
van hun vermogen en hun activiteiten wordt geplaatst onder gezamenlijke
controle. Lulks betekent dat de zeggenschapsrechten van aandeelhouders in
een stuk van de onderneming van de partners - althans in theorie - wijzigingen
kunnen ondergaan. Men zal zich dat te beter kunnen voorstellen, indien men
zich voor ogen stelt het geval waarin de ondernemingen A en B besluiten bij-
voorbeeld  95 %  van hun totale economische activiteiten  in te brengen  in  een

gezamenlijke vennootschap, welke ik dan niet een joint venture noem, daar
immers een zo sterke concentratie van beslissingsmacht een algehele fusie zeer
nabij komt. Ik kom op dit punt hieronder nog terug.11

210. Ook de positie van commissarissen en directieleden van de partners onder-
gaat naar mijn mening verandering doordat de onderneming waarin zij hun
functie uitoefenen, een joint venture aangaat. Het feit dat hun onderneming
niet exclusief, maar gezamenlijk met een (of meerdere) ondernemingen de
leiding uitoefent over de gezamenlijke onderneming kan ook hun positie be-
roeren. Hun taak en verantwoordelijkheid zal zich mede uitstrekken tot de
gezamenlijke onderneming waarin door hun vennootschap wordt geparticipeerd.

10.  A.w., blz. 724; vgl. Slagter, a.w., biz. 332; ik merk overigens op, dat de mogelijkheid van zelf-
financiering misschien toch zelf reeds een graadmeter moet zijn voor de vraag of de joint venture
succesvol is.
11.   Daar  ik als uitgangspunt heb gekozen,  dat de joint venture een samenwerking is tussen onder-

nemingen, zal men met aandeelhouders hier gelijk moeten stellen de deelgerechtigden in andere
rechtsvormen waaronder een onderneming kan worden gedreven. Daarop zat echter niet in het
bijzonder worden ingegaan, aangezien zulks in de praktijk slechts zelden voorkomt.
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Zij zullen am deze taak te kunnen uitoefenen en de bijgevolg bestaande ver-
antwoordelijkheid te kunnen dragen, belang hebben bij adequate middelen om
leiding te kunnen geven aan de gezamenlijke onderneming. Dit belang hebben
zij in kwaliteit van toezichthoudend respectievelijk besturend orgaan van de
onderneming waartoe zij behoren. (Deze vraagstelling hangt overigens duidelijk
samen met die betreffende het 'vennootschappelijk belang'.12 Ook dit zal hier-
onder nader worden onderzocht.

211. De crediteuren van de partners hebben er belang bij dat de financiele
positie van hun debiteur niet te hunnen nadele wordt gewijzigd. Doordat een
deel van de respectieve ondernemingen in een joint venture en onder gezamen-
lijke leiding wordt gebracht kan zich ten aanzien van de crediteuren een wijziging
voordoen: Bezien zal worden hoe dit belang beschermd wordt en of de joint-
venture-situatie aanleiding geeft tot nadere beschouwingen op dit punt (hoofd-
stuk 6).

212. Ook de positie van de werknemers van de partners kan door het aangaan
van een joint venture worden beroerd.13 Het samenbrengen van bepaalde
activiteiten van de partners in de ge-zamenlijke onderneming kan tot gevolg
hebben, dat zich collectief gezien belangrijke wijzigingen voordoen in de arbeids-
omstandigheden van de werknemers die tot voordien betrokken waren bij de
desbetreffende activiteit in de partners. Afhankelijk van de omstandigheden
kan zich een inkrimping van het aantal arbeidsplaatsen voordoen of kan het
noodzakelijk zijn, dat een aantal werknemers omgeschoold wordt dan wel in
het nieuwe samenwerkingsverband door werknemers andere functies moeten
worden vervuld dan zij tot dusverre binnen de partners vervulden. Heb ik
daarbij het oog in het bijzonder gehad op die werknemers, welke binnen het
samengebrachte activiteitskader te werk worden gesteld vanuit de partners (ik
laat op deze plaats in het midden welke consequenties zulks heeft op de in-
dividuele c.q. collectieve arbeidsverhouding), eveneens kan het belang geraakt
worden van de 'resterende' werknemers in de partners. Of dit het geval is,
hangt - evenals dat voor de eerdergenoemde andere belangen in de partners het
geval is - sterk  af van de omstandigheden  en de modaliteiten waaronder de
joint venture wordt aangegaan en zal opereren. Voor het belang van de be-
trokken werknemers mag voorts in het algemeen worden verwezen naar hetgeen
daaromtrent hierboven is gesteld.14

213.   In het verlengde van hetgeen zojuist is opgemerkt omtrent de positie  van
werknemers merk ik ten overvloede op, dat met name het werkgelegenheids-

12. Vgl. Rapport-Verdam  blz.  13,1  e.v.; Van Schilfgaarde,  a.w.,  biz.  17;  D.  W.  O. A. Grosheide,
a.w., blz. 60.
13. Vgl. Slagter, a.w., blz. 349.
14. Vgl. 3.2 nos. 203/204. Overigens zij opgemerkt, dat het zowel kan voorkomen, dat werknemers
worden ondergebracht in de joint venture met een nieuw individueel (en soms ook collectieD arbeids-
contract, doch eveneens komt voor, dat individuele werknemers worden 'uitgeleend' door (een van)
de partners aan de joint venture.
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be/ang in de partners een rol zal kunnen spelen. Het is met betrekking tot dit
onderwerp, dat meer in het bijzonder ook moet worden gewezen op de re-
presentatieve vakorganisaties, die optredend namens werknemers met name ook
het werkgelegenheidsbelang in het oog zullen houden. Belang van deze organisa-
ties is het dat zij over voldoende mogelijkheden beschikken om namens hun
leden op te treden bij het aangaan van een joint venture.

3.4.  Het vennootschappelijk belang in joint-venture-verhoudingen nader beschouwd

214. Het bestuur van een vennootschap is gehouden zich bij de vervulling van
zijn taak te richten naar het belang van de vennootschap en de met haar ver-
bonden onderneming.15 Dit geldt zowel voot het bestuur van de gezamenlijke
vennootschap, als voor het bestuur van de partners.16 Hetzelfde geldt (ex art. 140
lid 2, Boek 2 BW) in ieder geval ook voor de Raden van Commissarissen, voor
zover aanwezig  bij de betrokken ondernemingen. Vraag  is - ik kom daarop
hieronder nog terug - of hetzelfde ook geldt  voor de betrokken  AV's  en

(C)OR-en.

3.4.1.   De  taak  van  de  organen  van  de  joint  venture  met  het  oog  op  het  'vennoot-
schappelijk belang'

215. Het bestuur van de joint venture. In het vorige hoofdstuk heb ik gesteld,
dat het bestuur van de joint venture niet - althans niet geheel, althans niet ten
aanzien van alle aangelegenheden - een zelfstandige positie inneemt. Als hoofd-
beginsel ben ik ervan uitgegaan, dat het bestuur van de joint venture niet een
eigen beleid - in het belang van de eigen vennootichap en de daarmede ver-
bonden onderneming - voert, doch een beleid, dat is ingepast in de economische
concerneenheid van de partners. Er is sprake van een 'Fremdbestimmung'.
De mogelijkheid daartoe berust op het bezit van aandelen en de daaraan ont-
leende invloed, omtrent de uitoefening waarvan de partners bij overeenkomst
nadere regelingen hebben getroffen. De wijze waarop en de intensiteit, waar-
mede van deze invloed gebruik wordt gemaakt kan zeer sterk verschillen van
geval tot geval. Mogelijk is aan de ene kant, dat de partners zich beperken tot
zeer algemene aanwijzingen en de zelfstandigheid van het bestuur overigens
onaangetast laten17, alsook - anderzijds - dat de partners zeer sterke bemoeienis

15. Maeijer, Herbezinning  op de functie van commissarissen,  in: Het nieuwe vennootschapsrecht,
blz. 29 meent dat het niet bezwaarlijk is dat deze bepaling, welke voor de RvC geldt (art. 140 lid 2)
niet ook is opgenomen voor de vervulling van de bestuurstaak. Dit is in het algemeen als vanzelf-
sprekend aanvaard; vgl. Grosheide,   a.w.,   blz.   56; Van Schilfgaarde,   a.w.,  blz.   3;   vgl.   art.   70  SE-
statuut: 'De leden  van het bestuur moeten  bij de vervulling  van hun functie de zorgvuldigheid  van
een gewet:nsvol bestuurder betrachten en het belang van de vennootschap en haar personeel be-
vorderen.'
16. Ik laat buiten beschouwing of dit ook ongeclausuleerd zou gelden, indien de partner-onder-
nemingen  niet in de rechtsvorm  van  een  NV  of BV wordt gedreven;  voor wat betreft  de  RvC ga ik
er - gezien de vrijstellingsregeling in de Structuurwet - vanuit dat deze niet aanwezig is. Anders is
dit voor de joint ventures bedoeld in art. 155 Boek 2 BW. Zie verder 5.3.3.
17. Zoals toegelaten blijkens par. 28 Departementale Richtlijnen. Vgl. Slagter, a.w., blz. 209, 210.
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hebben ook met de uitvoering van het dagelijkse beleid en daartoe de nodige
aanwijzingen en instructies geven aan het bestuur van de joint venture.18

216. Het betreft hier aangelegenheden betreffende de interne (meervoudige)
concernstructuur, waarin de joint venture is opgesteld. Het bestuur blijft overi-
gens in ieder geval de aangewezen instantie tot vertegenwoordiging in en buiten
rechte.  Maar - zo kan men zich afvragen - welke is nader bepaald de taak en
verantwoordelijkheid van het bestuur ingevolge art. 129 ('Behoudens beperkingen
volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vennootschap'.)?
Dat hangt ervan af, zou ik menen. Volstaan de partners met slechts de algemene
'aanwijzings'-bevoegdheid (par. 28 Dep. Richtlijnen) voor zich te reserveren,
maken zij geen gebruik van de mogelijkheid tot vrijstelling van publikatieplicht
respectievelijk tot instelling van een RvC19, dan wordt de normale bestuurstaak
en  -verantwoordelijkheid niet sterk gewijzigd. Anders  is  dit  in  het - meer
normale - geval, dat de partners van deze mogelijkheden wel gebruik maken,
met name dat zij een verdergaande instructiemogelijkheid wenselijk achten en

gebruik maken van vrijstellingsmogelijkheden inzake publikatie en instelling
RvC. Dan - zou ik menen - is de positie van het joint-venture-bestuur van een
duidelijk ander karakter. Zij zijn praktisch genomen te beschouwen als Ge-
schaftsfuher,    d.w.z. 'lediglich Vertretungsorgan; ihm obliegt (-) nicht   die
eigenverantwortliche Leitung der Gesellschaft'.20 Zulks is in overeenstemming
met mijn opvatting omtrent het contractuele karakter der gezamenlijke vennoot-
schap.21 Inzoverre echter deze beperkingen in de bestuurspositie krachtens
'intern concernrecht' niet hun weerslag vinden in de afdoende garanties voor der-
den in de 'externe' concernverhoudingen zal het de taak en de verantwoordelijk-
heid van het bestuur zijn ervoor zorg te dragen, dat niet op ongerechtvaardigde
wijze het vermogen van de joint venture wordt leeggepompt, wordt vermengd
(bijvoorbeeld door wederzijdse deelnemingen) of de joint venture wordt onder-
gekapitaliseerd.22 Het bestuur van de joint venture staat in een meervoudige
loyaliteitsverhouding, t.w. tot elk der partners. Het behoort er daarom op toe
te zien, dat niet door de partners afzonderlijk voordelen uit de joint venture
worden getrokken zonder adequate compensatie. Tevens zullen zij de belangen
der crediteuren  in  het oog moeten houden, hetgeen  niet - althans behoudens

uitzonderlijke omstandigheden - het geval is, indien door de partners bij het

18. Hetgeen naar Nederlands recht in het algemeen niet toelaatbaar wordt geacht; uitdrukkelijk
bevestigend echter: Slagter,  a.w.,  blz. 213. Overigens  wijs  ik  nog  eens  op de mogelijkheid,  dat  een
der partners uitdrukkelijk bij contract een managementopdracht wordt gegeven, die dan weer op
twee wijzen tot stand gebracht kan worden, te weten 6f door benoeming tot bestuurder, dan wel tot

gevolmachtigde  van het bestuur. Vgl. Veelken,  a.w.,  blz.  27-54;  zie  noot  123  en  205  in het vorige
hoofdstuk.
19.   Gegeven,  dat die vrijstellingsmogelij khedener  zijn.
20.   Rehbinder,  i.w.,  biz. 239; zie hierboven  2.4.2.5  sub  b.
21. Zie 2.4.2.4.

22. Vgl. Rehbinder,  a.w.,  blz. 28; Slagter,  a.w.,  blz.  360 e.v.; L6wensteyn,  100 Jaar Rechtsleven,
blz.  94;  zo ook  Par.  311  AktG,  dat  in een afhankelijkheidsverhouding (zonder Beherrschungsvertrag
- en de daarbij behorende beschermende voorschriften) in  het algemeen verbiedt instructies op te
volgen, die tot nadeel strekken van de afhankelijke vennootschap 'es sei denn class die Nachteile

ausgeglichen werden'; zie voorts met name  Par.  318  AktG;  vgl.  Van der Grinten, Fusies van onder-
nemingen, V, biz. 8.
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Handelsregister een aansprakelijkheidsstelling ex art. 343 is gedeponeerd.23 Het
bestuur is - m.i. - voorts in beginsel ontslagen van zijn verplichtingen indien het
handelt ter uitvoering  van een rechtmatig besluit  van  de  AVm ;  ik zou daarbij
willen aannemen, dat het bestuur de nodige prudentie in acht neemt om zich
te  overtuigen, dat zodanig AV-besluit inderdaad - formeel en materieel -
rechtmatig is.25
217. Vraagt men zich dan - samenvattend - af wat het doel is, dat het bestuur
als orgaan van de gezamenlijke vennootschap tot richtsnoer moet nemen en
heeft na te streven26, wat - m.a.w. - het belang der vennootschap is27, dan meen
ik - als gesteld28 - dat dit overwegend instrumenteel bepaald is. Dat wil zeggen,
dat wat als vennootschappelijk belang kan gelden, de resultante is van af-
weging van de belangen van allen, die bij de vennootschappelijke werkzaamheid
zijn betrokken29, waarbij - en daarin komt dan het instrumentele karakter tot
uitdrukking - in deze afweging de belangen  van de partners een duidelijk
preponderante plaats innemen, daar de gezamenlijke vennootschap immers is
opgezet en in stand wordt gehouden om dienstbaar te zijn aan de onderscheiden
concernbelangen van de partners.30 Ik heb gesteld dat het vennootschappelijk
belang van de joint venture over,vegend instrumenteel bepaald is, daar het
bestuur tegelijk ook een (afhankelijk van de doorwerking van externe concern-
verhoudingen naar de partners) min of meer duidelijke diligentie in acht heeft
te  nemen met betrekking  tot de derden; (in zoverre dus tevens 'institutioneel'  is
opgesteld).

218. De werknemers van de joint venture. Vooraleer toe te komen aan de positie
van de AV in de joint venture, d.w.z. de partners in kwaliteit van aandeel-
houders, een enkele opmerking omtrent de positie van de werknemers van de
joint venture in het vennootschappelijk belang.
23.  Vgl. Par. 311  AktG; Par. 317 Abs. 2 AktG; art. 2400 SE-statuut (1975); zie verder hieronder
3.4.3.2.

24.   Vgl.  Par.  318  Abs.  3  AktG  en  art. 240c SE-statuut  (1975);  art.  1 Voorontwerp Richtlijn Concern-
recht.

25. Vgl. Cahen, 100 Jaar Rechtsleven, blz. 71 e.v.
26. L6wensteyn, 100 Jaar Rechtsleven, blz. 85 e.v.
27.   Maeijer, In. rede en Het nieuwe vennootschapsrecht, blz. 128 e.v.; Handboek blz. 379; Grosheide,
a.w.  blz.  60 e.v.;  art.  140 lid 2;  Lijwensteyn,  diss.  blz.  11**_184 e.v.
28. Hierboven 2.4.2.2.
29. Vgl. Handboek,  blz.  379; vgl. echter  HR 19 maart 1975, (HVA/Westertoren), waaromtrent  ook
Boukema,  TVVS  1975,   biz.  169  e.v,  De  Hoge Raad schijnt  in dit arrest  niet  van de gedachte  uit  te
gaan, dat het vennootschappelijk belang is te beschouwen als een resultante van de te wegen be-
langen; be onder de overwegingen omtrent  het 4e cassatiemiddel,  waar het belang van de vennoot-
schap (HVAI bij samenwerking (met Socfin) wordt geplaatst tegenover dat van de grootaandeel-houder (Westertoren).
30.  Juist  met  het  oog  op de complexe belangenstructuur in concern-  en a fortiori - joint venture-
verhoudingen, acht ik de benaderingswijze van Van der Grinten, Handboek biz. 379, de meest juiste,daar in diens opvatting juist het samengestelde karakter van wat als 'vennootschappelijk belang'behoort te gelden, zo duidelijk tot uitdrukking komt; in gelijke  zin Van Schilfgaarde,  a.w.,  blz.  18,19;
een duidelijk eigen vennootschappelijk belang als bedoeld door Maeijer, In. rede, biz. 6 en Hetnieuwe vennootschapsrecht, blz. 28 e.v. zie ook ik niet (kan ik slechts zien) voor zover daarmede
bedoeld zou zijn de bedoelde resultante, welke dan wel onderscheiden, echter geenszins gescheidenvan de gewogen belangen kan worden gedacht; in gelijke zin (althans   op   dit punt) L6wensteyn,100 Jaar Rechtsleven,  blz.  86; vgl. Grosheide,  a.w.,  blz.  60.
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De joint venture als rechtspersoon wordt gedragen door de gezamenlijke
vennootschap als rechtsbetrekking tussen de partners. Het - in mijn opvatting -
contractuele karakter  van de gezamenlijke vennootschap houdt - vanzelf-
sprekend - niet  in  dat de rechtsverhouding tussen de partners louter  een  de
partijen verbindende aangelegenheid is. De joint venture neemt deel aan het
sociaal-maatschappelijke verkeer en presenteert zich naar buiten als een met
een zekere mate van duurzaamheid functionerende en zich mede tegenover
derden manifesterende organisatie.31 Die organisatie kan worden beschouwd als
instituut, waarbij behalve de partners ook anderen zijn betrokken. Met name
valt daarbij te denken aan de werknemers. Waar het betreft de 'institutionele'
betrokkenheid van de werknemers (d.m.v. medezeggenschapsrechten) bij de
gezamenlijke onderneming, brengt het instrumentele karakter met zich mede,
dat deze zich in beginsel mede manifesteert (kan manifesteren) bij de deel-
nemende partners. Hier doet zich dan voor wat men zou kunnen noemen een
'Durchgriff' van ondernemingsrechtelijke normen.
Waar de joint venture zich tevens manifesteert als 'instituut' geldt dit als middel-
lijk aanknopingspunt van de medezeggenschapsnormatuur. De bepaling van de
resultante van belangen, d.w.z. van het vennootschappelijk belang, geschiedt
in die opvatting (mede) bij de partners. Zegt men dat de samenval van de
gezamenlijke NV/BV als rechtspersoon-ondernemer samenvalt met de NV/BV
als rechtsbetrekking-onderneming, dan zal het contractuele karakter van de
rechtspersoon, die als ondernemer optreedt (zie hierboven 2.4 en 2.5), met zich
meebrengen, dat in de interne verhoudingen ruimte bestaat voor de uitoefening
van een algemene concernleiding  door de partners; anderzijds   zal   men   oog
moeten hebben voor de onzelfstandige positie van de rechtsbetrekking-onder-
neming. Het betrokken zijn van de werknemers door middel van de onder-
neming in de gezamenlijke vennootschap als rechtsbetrekking verwijst dan
eveneens  (in beginsel: meervoudig) naar die grotere ondernemingseenheid, welke
met de partners wordt gevormd.
219. De bedoelde betrokkenheid van werknemers komt naar geldend Nederlands
recht vooral tot uitdrukking in de erkenning van hun positie krachtens de WOR
en de structuurregeling.32 Het zojuist gestelde laat zich duidelijk demonstreren
aan de hand van deze bronnen van positief recht. Immers berust de vrijstelling
van de joint ventures als bedoeld in art.  153 lid 3 sub a - inhoudende dat geen
RvC behoeft te worden ingesteld in een joint venture (waarin wordt deelgenomen
door vennootschappen, waarop de Structuurwet van toepassing is) - nu juist
op de gedachte, dat de werknemersinvloed ingevolge de Structuurwet zich
manifesteert bij de partners. En dit door middel van deelname aan de uit-
oefening van de structuurrechten ten aanzien van de samenstelling van de RvC

31.   Vgl. Van Schilfgaarde, Praeadvies,  blz.  10  e.v.
32. Men denke ook aan het enqueterecht en aan de voorgenomen wijziging van de WOR tot op-
neming  van een beroepsrecht  voor  de  WOR. Zie hierboven  2.3.2.3; vgl. Bakels/Opheikens, Schets
van het Nederlandse Arbeidsrecht (biz. 116 e.v.).
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bij de partners.33 De ondernemingsraad van de joint venture oefent deze rechten
uit hetzij door middel van vertegenwoordiging in de Centrale Ondernemingsraad
(COR)34 van de partners, hetzij rechtstreeks.35
220. Het is mijn mening, dat ook de bevoegdheden van werknemers c.q. van
hun   vertegenwoordigingen (OR; vakorganisaties) welke hen krachtens   de  wet
zijn toegekend geplaatst en gezien moeten worden in het totale ondernemings-
respectievelijk joint-venture-verband. Zulks houdt in dat naar mijn mening ook
door de (C)OR als orgaan van de endememing rekening behoort te worden
gehouden met de gecompliceerde concernsamenhangen, zoals die zich binnen de
joint venture voordoen. De besluitvorming binnen de (C)OR van de joint
venture zal ook hier zodanig behoren te geschieden, dat ook andere dan de
werknemersbelangen worden gewogen in het besluitvormingsproces. Vgl. art. 7
Boek 2 BW dat ik (naar analogie) op de besluitvorming binnen de (C)OR
toepasselijk zou willen achten. Hoewel zulks een hele stap zou zijn, moet men
zich afvragen of ook art. 11  Boek 2 BW toegepast zou moeten kunnen worden.
Ik ben geneigd deze vraag (voorzichtig) bevestigend te beantwoorden.
Geeft men - zoals in ons recht is geschied - aan werknemers door middel van
de (C)OR invloed op de totstandkoming en uitvoering van besluiten, dan brengt
dit m.i. evenzeer met zich mede, dat de besluitvorming naar redelijkheid en
billijkheid geschiedt, hetgeen in concreto met zich mee kan brengen, dat met
andere belangen rekening wordt gehouden.36 A fortiori wanneer men aanneemt,
dat de OR behalve orgaan van de onderneming ook orgaan is van de vennoot-
schaps

221. De Algemene Vergadering van de joint venture. Voor wat betreft de AV
ga ik er - als gesteld - vanuit,  dat geen outside-aandeelhouders aanwezig zijn.
Het probleem van hoe de belangen van dezen zouden moeten worden beschouwd
speelt derhalve bij dit uitgangspunt geen rol.
Vraagt men zich af naar welk(e) belang(en) de AV zich heeft te richten, dan
zal allereerst onderkend moeten worden, dat de AV en de daaraan toegekende
bevoegdheden - in het bijzonder  die van benoeming/ontslag bestuurders  en
vaststelling jaarrekening - naar huidig Nederlands recht (uiteindelijk) de basis
biedt voor de algemene concernleiding.38 Dat geldt als beginsel ook voor de

33. Zulks ingevolge art. 158 lid 4 en 6 (recht van aanbeveling en bezwaar bij benoeming van com-
missarissen). Daarnaast echter behoudt   de   OR  bu de joint venture zelf (zoals  ook  bii   cen   100 %dochteronderneming) volledig alle rechten hem toegekend krachtens de WOR, waarbij het bestuur
van de joint venture optreedt als :ondernemer' en uit dien hoofde de OR voorzit.
34. Ingevolge art. 33 WOR.
35. Art. 158 lid 13.
36. Men vergelijke voor wat de AV betreft het betoog van Cahen, 100 jaar Rechtsleven, blz. 71 e.v.,
vgl. Slagter, a.w., blz. 9.
37.  Zoals Van Schilfgaarde, a.w.,  blz.  131, een lacune in het betoog van Van Schilfgaarde - waar
hij de OR als orgaan van de NV beschouwt - acht ik het, dat hij de hier opgeworpen vraag niet
signaleert.
38. Zie hierboven   2.3.2  en   de daar genoemde literatuur;   zie   in het bijzonder  ook Hof Arnhem,
9 oktober 1974, NJ 1976, 42, waarin men een praktukvoorbeeld ziet van de ontslagbevoegdheid :tls
sanctiemiddel tegenover een onwillig bestuurder.
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joint venture. Ook hier bieden de genoemde AV-rechten een sanctie ten opzichte
van een onwillig bestuur. Het biedt de mogelijkheid om deskundige bestuurders
te benoemen vanuit de partners of de partners (als rechtspersoon) zelf tot
bestuurders te benoemen dan wel alle nodige variaties aan te brengen in de
bestuurssamenstelling.
Voorzover de partners in hun kwaliteit van aandeelhouders in de AV van de
joint venture besluiten· nemen, brengt m.i. de goede trouw (zie i.h.b. echter
ook art. 7) met zich, dat deze besluitvorming berust op een evenwichtige be-
langenbehartiging.39
De mate waarin andere dan de aandeelhoudersbelangen behoren te worden
gewogen zal mede afhankelijk zijn van de vraag of deze laatste op andere wijze
zijn gewaarborgd. Men denke aan de opbouw van het interne overleg en de
medezeggenschap voor werknemers op grond van art. 33 e.v. WOR en aan de
aansprakelijkstelling voor crediteuren ex art. 343 Boek 2 BW.
Naarmate deze belangen beter zijn gewaarborgd is er een ruimer 'freies Er-
messen' voor de partners, zowel in hun kwaliteit van aandeelhouders (verenigd
in de AV) als wanneer men hun instructieve positie (buiten de AV om) in
ogenschouw neemt.
Ten aanzien daarvan treedt scherper op de voorgrond, dat de partners in de
joint venture ook ten opzichte van elkaar gehouden zijn elkaars belangen binnen
de termen van hun contractuele verhoudingen te ontzien. Zij zijn daarbij ge-
houden aan de gemengde contractueel-vennootschappelijke normatuur40 die hun
verhouding beheerst. Binnen dat kader echter staan de partners normaliter
voortdurend - althans regelmatiger  dan   in het formele AV-verband - met
elkaar in contact. Het is dur, dat zij ieder hun eigen belangen nastreven.

Dat brengt ons dan bij de partners zelve. Duidelijk immers is, dat die laatst-
bedoelde belangen en doeleinden WOFden geformuleord door de besturen van de
partners.

3.4.2.  De organen van de partners

222. De besturen van de partners. Laat ik voor wat betreft de positie van de
besturen van de partners vooreerst opmerken, dat ik voorbij ga aan de con-
structie, waarbij de partners zelf in een afhankelijkheidspositie verkeren, d.w.z.
zelf tot een concern behorende vennootschappen/ondernemingen zijn. Voor dat
geval ga ik ervan uit dat de uitgeoefende invloed middellijk die is van de concern-
top(-pen).41 Deze laatste beschouw  ik  dan - middellijk - als partners, zulks

gezien de beleidssamenhang binnen de economische concerneenheid.
223. De besturen van de partners hebben tot taak het gehele aan de moeder-

39. Vgl. Cahen, t.a.9
40. Zie hierboven 2.4.2.4.
41.   A fortiori ·behandel  ik  niet  het -r nog gecompliceerder geval - dat  in de 'middellijke  fase'  nog  te
respecteren outside-belangen meespelen, hetgeen zich kan voordoen, indien de contractspartij bu de
joint-venture-overeenkomst  zelf een vennootschap  is  die voor bijvoorbeeld  65 % wordt gehouden
door een moedermaatschappij  van een concern, terwijl de resterende  35 %  van de aandelen  zich  in
het publiek bevindt.
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maatschappij 'opgehangen' concern te leiden. Aldus hebben zij in de vast-
stelling en uitvoering van het algemene concernbeleid rekening te houden met
de belangen van hun eigen aandeelhouders (inclusief de houders van bijzondere
soorten van aandelen); hun eigen crediteuren  en  die  van de dochters; hun eigen
werknemers respectievelijk die van hun dochterondernemingen; relevante externe
belangen en last but not least het belangenpatroon van de joint venture waarin
wordt deelgenomen. Het vennootschappelijk belang van de moedermaatschappij,
gezien als de resultante van de afweging van de in aanmerking komende relevante
belangen42 is van complexe aard. Het is een dynamische, d.w.z. naar tijd en om-
standigheden sterk verschillend, begrip. Zeker is het geen in absolute zin be-
paalbare grootheid, maar veeleer een die varieert al naar gelang het tijdstip
waarop en de omstandigheden waaronder de afweging wordt verricht.43
Niet is het een vaste maatstaf doch veeleer eis tot verantwoording binnen een
bepaald kader. Bij de toetsing of aan die eis is voldaan zal men het bestuur van
de partners noodzakelijk een ruime marge moeten laten.44 Zullen de besturen
der partners het bestuur van de joint venture - gegeven dat daaromtrent onderling
overeenstemming bestaat, hetzij  in het algemeen, hetzij  in het bijzonder - in-
structies kunnen geven, zo zullen zij van die bevoegdheid geen gebruik mogen
maken voorzover daardoor nadeel zou worden berokkend aan de joint venture
en deze nadelen niet zouden worden 'gecompenseerd', hetzij in het algemeen
door algemene 'garanties' (bijvoorbeeld door een aansprakelijkstelling ingevolge
art. 343), hetzij in het bijzonder (bijvoorbeeld een bijzondere garantie ad hoc
voor - alle of bepaalde - crediteuren; een 'sociaal    plan' - bij voorgenomenwijzigingen - voor werknemers van de joint venture). Geldt zulks ten opzichte
van het belangenpatroon in de joint venture, de besturen van de partners hebben
echter evenzeer rekening te houden met de overige componenten van hun eigen
vennootschappelijke belang. Daartoe is het goed in herinnering te brengen, dat
het aangaan van een joint venture betekent, dat de beslissingsmacht over tot
dusverre eigen bestaande of potentiele ondernemingsactiviteiten wordt samen-
gebracht (met gedeeltelijk verlies van die macht voor de partners). Voor de
aandeelhouders in de partners is dit niet zonder belang en het bestuur zal zich
moeten afvragen of het tot het aangaan van een joint venture bevoegd is, indien
deze een ingrijpende wijziging brengt in de positie van aandeelhouders.45 Die
vraag doet zich zowel voor in het geval aan de AV uitdrukkelijk de bevoegdheid
is voorbehouden tot goedkeuring van overeenkomsten tot het aangaan van
samenwerkingen (in het algemeen of beperkt tot joint ventures), alsook wanneer
een zodanige bevoegdheid niet bij de AV berust. (Is de partner een structuur-

42.   Handboek,  biz.  379; zie verder noten  15, 29 en  30.
43. Vgl. Van Schilfgaarde, a.w., biz. 19; Handboek blz. 379.
44. Van Schilfgaarde, t.a.p.
45. Zie daaromtrent Lutter, Teilfusionen im Gesellschaftsrecht; Boukema, De fusie,   blz.   5-12;
Van der Grinten, Fusies van ondernemingen, III, biz. 5 e.v., V, blz. 2 e.v. Overigens merk ik op
ervan uit te gaan, dat steeds een dee/ van de ondernemingen der partners wordt ingebracht in dejoint venture;  vgl.  2.2.1 ; zie verder hoofdstuk  4.
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vennootschap, dan zal de RvC veelal reeds op grond van de wet (art. 164)
bevoegdheid hebben tot voorafgaande goedkeuring. Deze vragen komen aan de
orde in de hierna te behandelen problematiek rond de bevoegdheid tot het
aangaan van een joint venture.
Het bestuur zal evenzeer de belangen van werknemers hebben te wegen. Ook
dan wanneer er geen sprake is van een directe toepasselijkheid van de WOR
(adviesrecht ex art. 25) en de werknemers c.q. hun vertegenwoordigers niet
behoeven te worden gehoord, zal toch nagegaan behoren te worden of niet op de
langere duur de positie van dezen zou worden beinvloed.46 Duidelijk is dat het
hier zowel de positie van de werknemers betreft, die direct zijn betrokken bij
de joint venture alsook de bij de partners werkzaam blijvende werknemers.
De Fusiecode zal overigens veelal van toepassing zijn, waardoor het bestuur is
gehouden zich aan de daaruit voortspruitende verplichtingen te houden.
Hetzelfde geldt m.n. voor de positie van crediteuren. Ten aanzien van dezen

geldt in het algemeen, dat niet door ingrijpende wijzigingen in de vermogens-
toestand der partners hun positie mag worden verslechterd. Het bestuur van de
partners zal - samenvattend gesteld - in het algemeen alle betrokken relevante

belangen behoren te wegen.

224. De RvC bij de partners.41 Een bijzondere positie neemt de RvC bij de
partners in. Zoals de besturende taak zich uitstrekt tot alle bij de onderneming
van de partners betrokken belangen, zo behoort - krachtens uitdrukkelijke
wetsbepaling (art.  140 lid 2 Boek 2 BW) - ook de RvC zich bij de vervulling
van zijn  taak te richten naar diezelfde belangen.  In de terminologie  van  de wet:
'naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming'.
De taak van de RvC is - binnen dit raam - toezicht te houden op het beleid
van het bestuur en op de algemene gang van zaken der vennootschap en de met
haar verbonden onderneming en het bestuur met raad terzijde te staan. Daartoe
verstrekt het bestuur aan de RvC tijdig alle voor de uitoefening van diens taak
noodzakelijke gegevens. Voorts heeft de RvC een zekere 'mede-besturende' taak,
gezien de bevoegdheid tot voorafgaande goedkeuring van bestuursbesluiten
ingevolge art. 164 Boek 2 BW (eventueel aangevuld bij de statuten). Dit 'mede-
bestuur' is echter niet actief of inititrend van aard, doch behoudt zijn toezicht-
houdend karakter (art. 152).48 Ook de RvC zal moeten treden in de afweging

46. Indien echter de WOR, de Fusiecode en art. 164 Boek 2 BW correct zijn nageleefd, zal het
bestuur tegenover de werknemers gelegitimeerd zijn in zijn besluitvorming.
47.  Ik ga er - gemakshalve - even vanuit, dat de partners structuurvennootschappen zijn, hetgeen
doorgaans wel het geval zal zijn, daar joint ventures vooral tussen enigszins grotere ondememingen
met een gevorderde diversificatie plegen te worden aangegaan.
48.   Supplement,  biz.  82,  11  e.v.; vgl. echter  Van der Grinten, De positie van bestuur  en  RvC,  in
Problemen bij fusie van NV en BV, blz. 34, waar hij stelt 'De initierende rol zal in het a/gemeen
steeds  bij het bestuur liggen'; vgl. Maeijer,  a.w.,  biz.  96,  103,  e.v.; Van Schilfgaarde,  a.w.,  blz.  258
e.v.; Slagter, a.w., biz. 253 e.v.; VVS, IIB, blz. 322p (aant. 1 bij art. 52n) waarmee echter te vergelijken
aant. 4 bij art. 50, biz. 246. Overigens merk ik op, dat een meer actiever RvC m.i. onder omstandig-
heden toch een zekere initiErende rol kan vervullen. Het verschil tussen 'one tier'-systeem (Engeland,
USA, waar 66n Board of Directors met executive en non-executive members bestaat) en 'two-tier'-
systeem (Nederland, Duitsland) is daarom m.i. minder scherp te begrenzen in de praktijk dan wet
gesuggereerd wordt; vgl. Lilwensteyn, NV 47, blz:
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van alle betrokken belangen. In het bijzonder ook wanneer het betreft het
aangaan of ontbinden van een joint venture.49 Daarbij zij het volgende op-
gemerkt. De goedkeuringsbevoegdheid (ex art. 164) van de RvC bij de moeder
in een concern geldt niet dan slechts wanneer het bestuur van de moeder zelf
een besluit neemt. Wordt het besluit door het bestuur van de dochter genomen,dan behoeft de RvC niet vooraf goed te keuren.50 Ik kan het daarmee eens zijn,
doch teken daarbij aan dat men het begrip 'besluit' niet te eng moet opvatten en
daaronder mede kan begrijpen de besluitvorming zoals die plaatsvindt binnen
het kader van de algemene concernleiding. Of er een 'besluit' in de zin van
art. 164 is onder omstandigheden niet steeds duidelijk. De RvC zal daarom in
voorkomende gevallen gebruik kunnen maken van zijn bevoegdheid tot het
verlangen van alle inlichtingen welke hij voor zijn taak nodig heeft en op die
wijze het bestuur a.h.w. noodzaken bij dochters plaatsvindende gebeurtenissentot onderwerp te maken van een besluit door de moeder. In het overleg met het
bestuur zal hij daarbij alle hem moverende overwegingen onder de aandacht
kunnen brengen en kunnen verlangen over de 'verwerking' daarvan op de hoogte
te worden gehouden. (Uiteraard is ook mogelijk, dat bij statuten de gevallen van
art. 164 worden uitgebreid.)
De RvC heeft - ingevolge art. 140 - zijn taak niet slechts in het belang van de(moeder-)vennootschap uit te oefenen, doch in het belang van het door en
vanuit deze vennootschap geleide concern,  d.w.z. - gezien  mijn  in  het  voor-
gaande hoofdstuk verdedigde opvatting omtrent de meervoudige concern-
relatie - mede ten aanzien van de in het concern 'opgenomen' joint ventures.51
Deze opvatting leidt ertoe dat de afweging door de RvC bij de concernmoeder
van duidelijk complexe aard is52. zulks acht ik geen bezwaar nu eenmaal de
realiteit van concernverbanden uit zijn aard reeds (zeer) complex is.

215. De AV bij de partners. Voor de positie van de AV der partners maakt hetverschil of wij te maken hebben met een vennootschappelijke structuur volgens
het gewone model, dan wel volgens het structuurmodel. Berust in het gewonemodel de ultimatieve macht in de vennootschap bij de AV, bij de structuur-
vennootschap berust deze grotendeels bij de RvC.53
Heeft men te maken met een vennootschap naar het gewone model, dan achtik het handelen van de AV in beginsel ingebed in een normenstelsel, gebouwd
op de gedachte dat de NV als rechtspersoon wordt bepaald door de NV als
rechtsbetrekking. Daardoor worden alle direct op de rechtsbetrekking betrokken
49. Vgl. Supplement biz. 119 en VVS, IIB, t.a.p.
50.  Supplement, blz. 119, VVS, liB, blz. 332r (aant. 1 bij art. 52n); zie ook Slagter, a.w., biz. 254;vgl.  Huijben,, De nieuwe structuur  van de grote  NV  en  BV,   blz.  41   e.v.
51. Vgl. Slagter,  a.w.,  blz.  253,  die van mening  is,  dat  voor het aangaan  van ecn joint venture  de
toestemming van de RvC van alle partners nodig is indien deze structuurvennootschappen (en dusonderworpen aan art.  164) zijn;  zie ook t.a.p.,  blz.  22; vgl. Huijben,  t.a.p.,  biz.  142.52. Vgl. daaromtrent in het algemeen reeds L8wensteyn, VVS, IIB, blz. 244/5 (aantekening 2 bijart. 50 WvK).
53. Vgl. Supplement, biz. 81  e.v.; de RvC in een structuurvennootschap benoemt de bestuurders enstelt de jaarrekening vast en heeft tevens goedkeuringsrechten ten aanzien van voorgenomen wijzi-
gingen in de vennootschappelijke structuur, waaromtrent de AV uiteindelijk beslist.
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relevante belangen als het ware in de taakstelling van de AV 'gezogen'. De
AV behoort dan - evenals de rechtspersoon waarvan deze deel uitmaakt - deze
belangen in redelijkheid en billijkheid tegen elkaar af te wegen.54 Zulks betekent,
dat in marginale gevallen een besluit van de AV kan worden aangetast, omdat
de meerderheid van de aandeelhouders een besluit neemt, waarbij zij zich
uitsluitend door haar eigen belangen laat leiden ten detrimente van bepaalde bij
de vennootschap - in ruime zin - als geheel betrokken rechtens te beschermen
belangen.55
Anders - althans veel genuanceerder - ligt   dit   bij de structuurvennootschap.
Daar is - als gezegd - aan het institutionele karakter van de NV vorm gegeven
door het centrum van de vennootschappelijke macht te concentreren bij de
RvC. Daarmede zijn de bevoegdheden van de AV verder teruggedrongen en
teruggebracht tot een aantal elementaire, primaire bevoegdheden, die zich sterk
richten op de vennootschap als zodanig. De afwegingstaak ligt vooral bij de
RvC66 en de AV komt daar - anders dan bijvoorbeeld in het geval  van uit-
oefening van de bevoegdheid tot emissie van aandelen en bij statutenwijziging -
veelal nauwelijks meer aan toe. Anders is dit echter weer bij structuurvennoot-
schappen volgens het gemitigeerde model, waar de AV nu juist weer wel - ter
bescherming van de internationale concernsamenhang - een belangrijke invloed
kan uitoefenen. Voorzover  op  de  AV - onder omstandigheden - de  taak  rust
zich de bij de aanwending van haar rechten te richten naar de rechtspersoon, zal
zij daarbij tevens rekening dienen te houden met het belang van de onderneming
in ruime zin, d.w.z. met het concern als geheel, daaronder mede begrepen de
joint ventures, waarin wordt deelgenomen.

226.  De werknemers en hun vertegenwoordigingen in de partners. Een boeiende
vraag is het of ook de werknemersvertegenwoordiging(en) bij de partners ge-
houden zijn tot een ruimere belangenafweging, welke zou verhinderen, dat zij
slechts acht slaan op hun eigen belang(en). Deze door Slagter51 voorzichtig
tussen haakjes gestelde vraag ben ik - zoals ik hierboven reeds stelde - geneigd
bevestigend te beantwoorden.
Gegeven immers dat aan de OR belangrijke bevoegdheden (zie art. 25-27 WOR)
zijn toegekend - welke naar het zich laat aanzien zullen worden uitgebreid en
versterkt met een collectief beroepsrecht - en daardoor door de OR een belang-
rijke invloed op het bestuur kan worden uitgeoefend, meen ik, dat bij de uitoefe-
ning van die bevoegdheden door de OR rekening behoort te worden gehouden
met de overige bij de vennootschap en haar onderneming betrokken belangen.58
Zulks heeft - meen ik - tweetrlei consequentie. Vooreerst deze dat acht geslagen

54.  Cahen,  t.a.p.,  blz.  3; vgl. Slagter, a.w.,  blz.  8 c.v.
55.   Slagler,  a.w.,  blz. 9; Cahen t.a.p.,  blz.  73 e.v.
56. Op de samenstelling waarvan de AV wel invloed uitoefent ingevolge art. 158.
57. A.w., blz. 9.
58. Zulks geldt  met name wanneer  men  de OR beschouwt als orgaan  van de vennootschap;  doch
m.i.  evenzeer - gezien de samenhang van vennootschap en onderneming - wanneer  de  OR  be-
schouwd wordt als orgaan van de onderneming. Vgl.  L wensteyn, NV 47, blz. 146; Slagter, a.w.,
blz. 24.
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wordt op andere dan werknemersbelangen. Verder dat acht geslagen wordt op
alle binnen de groep verenigde werknemersbelangen. Zulks is evident voor watbetreft een eventueel voor de groep ingevolge art. 33 WOR ingestelde Centrale
Ondernemingsraad, die immers tot taak heeft de gemeenschappelijke aan-
gelegenheden van de betrokken ondernemingen te behandelen (art. 35 WOR).
Evenzeer echter ben ik geneigd aan te nemen, dat ook onderliggende OR-en
(en straks ook GOR-en) zich bij de uitoefening van hun taak en bevoegdheden
mede behoren te richten naar de werknemersbelangen, welke door deze OR-en
niet worden vertegenwoordigd.
Men stelle zich voor dat binnen een concern een dochteronderneming volgens
bestuursplan zou worden opgenomen in een joint venture en dat zulks moge-
lijkerwijs ook gevolgen zou kunnen hebben voor de niet rechtstreeks bij die
dochter betrokken werknemers van het concern. Ook daarmede zou dan naar
redelijkheid en billijkheid rekening moeten worden gehouden (overigens zou
zich de situatie kunnen voordoen, dat zowel de OR van die dochter, als de COR
een adviesrecht hebben ex art. 25 WOR).
227.  Zoals bij de AV is ook hier - zij het in veel mindere mate, daar de OR een
veel directer invloed heeft op (de uitvoering van) het beleid dan de AV in een
structuurvennootschap - een nuancering  op zijn plaats. Vooreerst omdat  een
stuk van de bedoelde belangenafweging ook plaats vindt in de RvC (vgl. met
name  art.  164  lid  1  sub jen  k jo.  lid 2); verder omdat  ten  deze  ook een belang-
rijke taak - voorzover het de oprichting of (gedeeltelijke) staking van de activi-
teiten  van de joint venture betreft - ligt  in de handen  van de vakorganisaties
ingevolge de Fusiecode dan wel vaak op grond van CAO-bepalingen). De
vakorganisaties zijn daarbij veelal beter geaquipeerd die ruimere kring vanmogelijk betrokken werknemersbelangen te overzien en deze in de beschouwin-
gen en het overleg met de betrokken bestuurders te betrekken.
In hoeverre ook de uitoefening van de bevoegdheden door de vakorganisaties
krachtens m.n. de Fusiegedragsregels door de goede trouw wordt beinvloed is
een vraag, die het bestek van deze studie te buiten gaat.59 Voor de betrekkingen
krachtens CAO geldt dat daarop   de  artt.   1374  en  1375 van toepassing zijn.

59. Aanzetten zijn o.m. te vinden in het Wetsontwerp Stakingsrecht, waarin een verder verfijnde
zorgvuldigheidsnorm is voorzien; zie omtrent e.e.a. Zonderland, Recht en plicht bij staking  en
tegenstaking, 2e druk, blz. 302 e.v.
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HOOFDSTUK 4

De aandeelhouders in de partners en de bevoegdheid van
het bestuur tot het aangaan van een joint venture

4.1. Inleiding

228.  Hiervoor is getracht een analyse te geven  van de complexe belangen-

structuur binnen joint-venture-verhoudingen. Tevens is daarbij gepoogd een
globale schets te geven van de wijze waarop de verschillende betrokken organen
daarmede rekening moeten houden. Onderscheid moet daarbij m.i. worden
gemaakt tussen problemen t(idens het bestaan van de joint venture en die in het
kader van de oprichting c.q. befindiging van de joint venture.

229. Tijdens het bestaan spelen vooral problemen van het aangeven van normen
in het spanningsveld tussen de gezamenlijke leiding en besluitvorming, leidend
tot een (gezamenlijke) Fremdbestimmung van de joint venture enerzijds en

anderzijds de bescherming van relevante extern betrokken belangen, met name
crediteuren, werknemers (voorzover zij crediteursaanspraken hebben) en out-
side-aandeelhouders (die zich bij de joint venture slechts zelden voordoen en
daarom buiten beschouwing blijven)1 De werknemersinvloed op de interne be-
sluitvoring binnen het joint-venture-patroon is - m.i. - een problematiek welke
in het biizonder thuishoort onder het interne concernrecht. Het betreft daarbij
immers de handhaving van de uniforme leiding en de werknemersinvloed daarop
zowel bij de joint venture als bij de partners.
Medezeggenschap en crediteurenbescherming vormen de onderwerpen van de
hierna volgende hoofdstukken. Daarbij zullen ook problemen bij oprichting,
voorzover het betreft belangen van werknemers en crediteuren, worden be-
handeld. Aan problemen bij ontbinding zal slechts   hier   en daar aandacht
worden besteed, omdat ik mij vooral wil bezighouden met de problematiek rond
de oprichting en tijdens het bestaan.
230.  Bij het aangaan van een joint venture speelt vooral de vraag op welke wijze
de bestaande bij de vennootschap en haar onderneming betrokken belangen-
posities worden gewijzigd en hoe deze worden beschermd. Daarmede hangt
ten nauwste samen de vraag welk orgaan bevoegd is om een joint venture aan

te gaan.
Voor wat betreft de mogelijke veranderingen in de bestaande belangenposities
moge ik verwijzen naar de voorgaande analysel, voorzover die betrekking had

op de belangen in de partners. (Wij spreken nu immers over de fase waarin de

1. Zie hiervoor 3.2, 3.3 en 3.4.
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joint venture zelf nog tot stand moet worden gebracht.) In het navolgende zal
vooral behandeld worden de afgrenzing van bevoegdheden tussen bestuur en AV.
Problemen in het kader van medezeggenschap en crediteurenbescherming
komen - als gezegd - later aan de orde.

4.2. Welk orgaan van de partners is bevoegd een joint venture aan te gaan? 2

231. In beginsel lijkt  er  van te mogen worden uitgegaan,   dat het bestuur  van
de partners bevoegd is om een joint venture aan te gaan. In de enkelvoudige
vennootschap3 of de topmaatschappij in een concern, neemt het bestuur ten
opzichte van de AV een in beginsel zelfstandige positie in.4 Vraag is dan wel of
er sprake is van een reguliere bestuurshandeling.
'Aanvaard wordt - zo stelt  Fan der Grinte,15 - dat  tot het besturen  van  de
vennootschap mede behoort het initiatief nemen tot overneming van aandelen
van andere vennootschappen, het voeren van fusie-onderhandelingen, het uit-
brengen van een bod, het aanvaarden van de aandelen en het betalen van de
koopprijs en de integratie van de overgenomen vennootschap in de economische
eenheid.' Hij spreekt daar over de bevoegdheid van het bestuur om als over-
nemende vennootschap op te treden.
232.  Nu gaat het - zoals we in het vorige hoofdstuk zagen - bij de joint venture
niet om een algehele fusie, doch om een partiale. Bij een volledige fusie worden
zelfstandige ondernemingen onder een gemeenschappelijke beslissingsmacht
samengetrokken, zodat deze aldus in economisch opzicht een geheel gaan
vormen;   bij een joint venture worden (economisch) onzelfstandige delen  van
(ten opzichte van elkaar op de niet door de joint venture bestreken activiteits-
gebieden) zelfstandig blijvende ondernemingen samengetrokken zodanig dat
dem delen een gezamenlijke onderneming gaan vormen.6 Het gestelde brengt
enerzijds met zich mee, dat door de onderneming, welke een joint venture aan-
gaat de beslissingsmacht over de door haar in de joint venture ingebrachte
activiteiten deels wordt opgeofferd, immers met de andere partner(s) wordt
gedeeld. Anderzijds echter verwerft de individuele partner ook een stuk be-
slissingsmacht over de door de andere partner(s) ingebrachte activiteiten. Deze
beslissingsmacht berust - bij het gekozen uitgangspunt - in de invloed van de

2.  De vraag of de vennootschap als zodanig tot het aangaan van een joint venture (oprichting van
dochtervennootschappen) bevoegd is zal ik slechts terloops behandelen. Ik ga ervan uit dat wij bijde partners doorgaans over grotere ondernemingen spreken, waar deelneming in andere onder-
nemingen  in de doelemschrijving is opgenomen;   de door Liiwensteyn,   diss.   biz. 152, bedoelde
moeilijkheid  doet  zich  dan - bij dit uitgangspunt - niet  voor;  vgl.  Van der Grinten  in  de  in  noot  5
geciteerde literatuur.
3. Genuanceerder is te denken omtrent de kleine BV, welke meer moet worden beschouwd als een
persoonsassociatie. Voor wat betreft de dochtervennootschap mag ik verwuzen naar het uitvoerige
betoog in het voorgaande hoofdstuk.
4. Vgl. art. 129 en art. 107 Bock 2 BW.
5.  De positie  van het bestuur en de  raad van commissarissen', in: Problemen bij fusie  van  n.v. en
b.v., blz.  32; vgl.  Van der Grinten, 'De regels van het spel' (inzake de KorenschooD,  NV 38, blz.  175
en  SEW  1968,  blz.  148 e.v. ;  vgl.  LOwensteyn,  diss.  blz.  144.
6.  Vgl. 2.2.1 ; de joint venture kan voor (een van) de partners ook betrekking hebben op potentiele
activiteiten; vgl. Lutter, Teilfusionen im Gesellschaftsrecht, Festschrift  Barz,  blz.  204.
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partners in de organen van de joint venture, d.w.z. de gemeenschappelijke
vennootschap.7 Het aangaan van een joint venture betekent dus tegelijkertijd
het opgeven en verwerven van beslissingsmacht over ondernemingsactiviteiten.
Om de vraag te kunnen beantwoorden welk orgaan - al of niet met bepaalde
beperkingen - bevoegd is tot het aangaan van een joint venture, is een nadere

analyse nodig van de situatie bij fusie, overname en 'contractuele fusie' (fusie
hier bedoeld in,ruime zin). E.e.a. zowel van de subject- als van de objectpositie
uit bezien.

4.3. De bevoegdheid tot het aangaan van concentratie-overeenkomsten in het
algemeen

233.  Voorzover wij het aangaan van een joint venture bezien vanuit het gezichts-
punt van de verwerving van partitle beslissingsmacht over ondernemingsactivi-
teiten van andere ondernemingen lijken mij voor wat betreft de bevoegdheid
van het bestuur tot het nemen van initiatieven daartoe weinig problemen aan-

wezig. Zo bezien kan het aangaan van een joint venture min of meer worden

vergeleken met het overnemen van een deel van een andere onderneming,
hetgeen - als het gaat om activiteiten die zijn ondergebracht in een juridisch
zelfstandige dochtervennootschap en er dus van een 'aandelenfusie' sprake is -
een gebruikeluk instrument tot concentratie en concernopbouw betekent.8
Steeds redenerend vanuit het gezichtspunt dat onderneming A de dochter van
onderneming B overneemt zal medewerking  van  de  AV niet vereist zijn9;  die
van de RvC - in het geval de desbetreffende partner een structuurvennootschap
is - ingevolge art. 164 slechts indien de waarde van de deelneming ten minste

gelijk is aan het bedrag van een vierde van het kapitaal met de reserves van de
vennootschaplo of ingrijpende gevolgen voor de werknemers zijn te verwachten
(art.  164  su4 j  en  k); wel echter moeten  de OR (ingevolge  art. 25 WOR)11  en
de vakorganisaties (ingevolge de Fusiecode) worden gehoord.
234.  Bezien wij het aangaan van een joint venture echter onder de gezichtshoek
van het opgeven van beslissingsmacht over eigen activiteiten, dan is een iets
genuanceerder benadering noodzakelijk. Daartoe is noodzakelijk een enkele
opmerking vooraf te maken omtrent de overname in het algemeen bezien
vanuit de over te nemen vennootschap.
Bestaat het voornemen van onderneming A om de vennootschap B met haar
gehele onderneming over te nemen, dan moet m.i. voor de vraag naar de be-

7. Vgl. verder 2.3 en 2.4.
8.  Van der Grinten,  t.a.p.,  biz.  30;  Boukema,  VVS  IE,  blz.  1 e.v.; L6wensteyn, Fusie en samen-

werking  blz.  225  e.v.; vgl. echter  diss.  biz.  152  en  noot 2. Duidelijk  is  dat ook juridisch  niet  zelf-
standige delen van een andere onderneming door middel van de techniek van de bedrijfsfusie kunnen
wor(len overgenomen; ik spreek hier echter  over de· overname  van een juridisch (niet economisch)
zelfstandig onderdeel om de vergelijking met de joint venture - krachtens mijn uitgangspunt stee(is

een gezamenlijke NV/BV - scherper te kunnen maken.
9. Van der Grinten, t.a.p., biz. 33.
10. Ibidem, t.a.p.
11. Anders dan Van der Grinten, t.a.p., blz. 34, ben ik geneigd zulks ook bij een belangrijke over-
name minder twijfelachtig te vinden.
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voegdheid van het bestuur van B om aan de uitvoering van een dergelijk voor-
nemen mede te werken onderscheid worden gemaakt tussen de daarbij mogelijk
te hanteren vormen.
235. Doet A een openbaar bod op de aandelen van B, dan worden de aandeel-
houders van B niet buiten spel gezet12; reflectie op het bod immers is te hunner
eigen keuze. Wel echter behoort het bestuur van de over te nemen vennoot-
schap (B) tijdens de fusie-onderhandelingen naar beste vermogen alle bij de
onderneming betrokken belangen te wegen. Het te nemen bestuursbesluit is
m.i. onderworpen aan goedkeuring door de RvC, indien de vennootschap deze
heeft. De Fusiecode verplicht tot overleg  met de vakorganisaties;  de OR heeft
een adviesrecht; aandeelhouders hebben recht op informatie   in een speciaal
bijeen te roepen AV.13 Vat men het begrip 'vennootschappelijk belang' op als de
resultante van een aantal relevante af te wegen belangen, ziet men dat de rele-
vantie van een aantal van deze belangen wettelijk (of pseudo-wettelijk) is
erkend, gaat men er verder met mij van uit dat het bestuur de instantie is om deze
resultante - na weging - vast te stellen,  dan  zal het bestuur voldoende in staat
moeten zijn al deze belangen ter kennis te brengen van de biedende partij om
aldus een lichtvaardige besluitvorming tegen te gaan, (zie in die geest ook o.m.
de artt. 13, 13A en 23 van de ontwerp-Richtlijn Pennington). Ik wil echter niet
zo ver gaan Fan der Grinten te volgen in zijn suggestie, dat geen overnemings-
bieding behoort te geschieden zolang het bestuur de zelfstandigheid van de
vennootschap wil handhaven.14 Zie ik het goed, dan zou dit bewerkstelligen
dat een beslissing met zo ingrijpende gevolgen uitsluitend wordt genomen door
het bestuur, dat van die bevoegdheid (gemakkelijk) misbruik zal kunnen maken
(getuige de Erdal-affaire).15 Het voorgeschreven overleg met vakorganisaties en
OR biedt reeds in het kader van de vaststelling van het vennootschappelijk
belang - door  mij in ruime zin opgevat - belangrijke waarborgen  voor  werk-
nemers (zie ook art. 13A ontwerp-Pennington). De rechten voor werknemers
zijn immers, gezien de zeer ruime omschrijving van het begrip 'fusie' in de
Fusiecode en van art. 25 WOR, nauwelijks afhankelijk van de vorm waarin
de beslissingsmacht wordt verschoven van de ene naar de andere ondemetiling.
Anders ligt dit ten aanzien van aandeelhouders. Reeds in de sfeer van de bie-
12.  Van der Grinten,  t.a.p.,  blz.  42;  art. 9 Fusiecode verplicht het bestuur  van  de  over te nemen
vennootschap uiterlijk 8 dagen voor alloop van de biedingstermijn een AV bijeen te roepen en aldaar
de nodige informatie te verstrekken omtrent het biedingsbericht; vgl. verder Open Ondernemerschap,
blz.  247; Van Schilfgaarde,   a.w.,   blz.   216 e.v.; Maeijer,   a.w.,   blz.   195   e.v.; zie verder Rapport-
Pennington betreffende overnemingen en andere biedingen, met bijbehorende ontwerp-richtlijn
XI/56/74-N.
13.   Dem AV vindt echter plaats nadat  het  bod is uitgebracht, zodat  zij   op het verloop der fusie-
besprekingen geen invloed heeft.
14.   Dorhout Mees bundel,  blz.  207;  als ik: Maeijer, De positie van aandeelhouders, in: Problemen
bij  fusie van NV en BV,  biz.  11 ;  art.  23 ontwerp-Pennington; zie ook het Erdal-arrest Hof Amsterdam
11   juni   1975;   waar mijn bezwaar tegen   Van der Grintens opvatting vooral berust   op de onder-
kenning van de misbruikmogelijkheid van het bestuur van de over te nemen vennootschap, maarik zijn gedachtengang overigens geenszins van belang ontbloot acht, zou men wellicht kunnen over-
wegen het bestuur de bevoegdheid toe te kennen de nietigheid van een AV-besluit in te roepen indien
zwaarwichtige belangen  van de vennootschap zijn miskend;  naar  mate deze belangen Op addere
wijze zijn erkend zal aan een dergelijke actie minder behoefte zijn c.q. dem geen kans hebben.
15. Zie noot 14.
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dingen blijkt hun positie niet langer veilig. In enkele· gevallen is door besturen
van ondernemingen reeds gebruik  (of zo  men wil: misbruik?) gemaakt van hun
statutair toegekende emissiebevoegdheden teneinde te bewerkstelligen, dat de
vennootschap afhankelijk werd van een ander dan de initiele bieder. Met Van der

Grintenle acht ik zulks i- strijd met de grondslagen van ons vennootschapsrecht,
zijnde immers de beslissing omtrent structuurvragen binnen de organisatie van
de NV en BV overgelaten aan de AV.
236. Bij bedrd»fusie, d.w.z. in het geval B haar gehele onderneming aan A

overdraagt doen zich twee hoofdvragen voor. De eerste is of de vennootschap
zelve tot zodanige overdracht bevoegd is. De tweede is welk orgaan bevoegd is,
indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord. Voor wat de eerste vraag
betreft kan worden opgemerkt, dat met het doel van de vennootschap in het
algemeen niet in overeenstemming is, dat zij haar onderneming vervreemdt.17
Dat houdt - eveneens in het algemeen - in, dat een overeenkomst tot overdracht
door de rechter in strijd zou kunnen worden geacht met het statutaire doel van
de vennootschap, hetgeen - gezien het causale karakter van de zakelijke over-
eenkomst - de feitelijke overdracht op losse schroeven zou zetten.18 Een alge-
mene uitspraak, dat een vennootschap als regel niet bevoegd is tot overdracht
van haar onderneming gaat echter  te ver. Als regel is het tegendeel eerder het
geval; wel gelden - aldus    Van der Grinten - de volgende beperkingen:    a)   de
overdracht mag niet in strijd zijn met de redelijke zin van de statutaire be-
palingen  die doel en werkterrein  van de vennootschap bepalen;  b) de vennoot-
schap   moet zich bewegen   op het statutair aangegeven werkterrein;   c)   geen
orgaan is bevoegd het werkterrein te veranderen zonder wijziging van de sta-
tuten.19
Bezien Wij de vraag welk orgaan - gegeven de bevoegdheid van de vennootschap -
bevoegd is tot overdracht van de onderneming, dan is het bestuur in de externe
verhouding bevoegd tot overdracht.20 Intern echter kan niet gesteld worden dat
de overdracht van de onderneming behoort tot de bevoegdheid van het bestuur.

Deze bevoegdheid komt binnen de vennootschappelijke orde bij gebreke van
andersluidende statutaire bepalingen toe aan de AV.21 Is het bestuur verplicht
een daartoe strekkend AV-besluit uit te voeren? Men kan twijfelen. Het bestuur

16.   T.a.p.,  biz.  40;  waar  hij  dit als misbruik van emissiebevoegdheid bestempeit;  zie van dezelfde
auteur 'Overpeinzingen rondom fusie'. Dorhout Mees-Bundel blz. 201  e.v.; in het bijzonder blz. 207;
zie ook art. 22 ontwerp-Pennington, dat een uitdrukkelijk verbod bevat tot emissie hangende een
openbaar bod.

17.  Handboek,  blz. 71; Supplement,  blz.  37; Open Ondernemerschap,  blz.  244;  Van der Grinten
maakt daarbij een uitzondering  voor de volgende gevallen: a) vervreemding  van een dochter-
vennootschap; b) vervreemding in het kader  van een samenwerking met een andere vennootschap;
c) in het geval een verliesgevende exploitatie noopt.
18. Boukema, VVS, IE, blz. 9.
19. Van der Grinten, Fusies van Ondernemingen, III, blz. 6; De regels van het spel (ovcr 'De
Korenschoof), NV 38,  blz.  173 e.v.; vgl. Boukema, t.a.p.; Maeijer, a.w., blz.  197; Van Schilfgaarde,
a.w.,  blz. 215; Handboek,  biz.  71 ; Supplement  blz.  37.
20.   Fusies van Ondememingen,   III,   blz.   7; dit wordt niet anders  door het ontbreken   van   goed-
keuring van de RvC ingevolge art. 164, gezien de toevoeging van lid 3 (vgl. art. 52n (oud) WvK).
21.   Fusies van Ondememingen,  III,  biz.  6;  NV  38,  blz. 175; Boukema  VVS  IE,  blz.  9, Open Onder-
nemerschao.  biz.  244;  zie  art.  107 jo.  129.
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is het eerst-aangewezen orgaan om het belang22 van de vennootschap en de met
haar verbonden onderneming vast te stellen. De AV is daartoe - zeker bij een
beurs-NV met gespreid aandelenbezit - niet het meest getigende orgaan.23 Voor
overdracht van een onderneming is nodig een samenspel tussen bestuur en
algemene vergadering.24 Het bestuur (en ook de RvC) moet de AV de nodige
informatie verschaffen (art. 107 lid 2). Daarbij zal zij het inzicht moeten ver-
schaffen in de wijze waarop de verscheidene direct betrokken belangen worden
beinvloed door het besluit van de AV. Deze zal echter ook zelf (art. 7) naar
redelijkheid en billijkheid die overwegingen in haar besluitvorming moeten
betrekken. Gebeurt dit niet of duidelijk onvoldoende, dan brengt dit de moeilijke
problematiek van vernietigbaarheid respectievelijk nietigheid van het des-
betreffende AV-besluit met zich.25 Voor de structuurvennootschap wijs ik erop,
dat in ieder geval de uitvoeringsbesluiten van het bestuur ingevolge art. 164 aan
voorafgaande goedkeuring van de RvC zouden zijn onderworpen, hetgeen tot
complexe situaties aanleidin$ zou kunnen geven.26
237. Een contractuele fusie doet zich voor wanneer twee ondernemingen zich
contractueel verbinden om op alle onderdelen van het ondernemingsbeleid
zich te gedragen overeenkomstig aanwijzingen van een door beide partijen te
benoemen bestuurscollege of indien de ene onderneming zich verbindt om zich
te gedragen overeenkomstig de aanwijzingen van het bestuur van een andere
onderneming.27
238. In gevallen van een contractuele »ie berust de concentratie van be-
slissingsmacht over de economische activiteiten van de betrokken ondernemingen
niet op bezit van aandelen. Twee vormen zijn daarbij te onderscheiden: 1) onder-
neming A verplicht zich bij contract zich te zullen gedragen naar de aanwijzingen
van onderneming B; 2) onderneming A en onderneming B verplichten zich om
zich te zullen gedragen naar de aanwijzingen van een gemeenschappelijk
'orgaan'.28 In het eerste geval hebben wij te maken met een figuur die over-

22.  Door mij - als eerder gesteld - opgevat als de resultante van afweging van relevante  bij  de
onderneming betrokken belangen.
23. Dit spreekt temeer in het geval van een structuurvennootschap, waar ik geneigd ben aan te
nemen  dat de goedkeuring  van  de RvC vereist  is  (naar de ratio  van  art. 164); Boukema,  VVS  IE,
biz. 9 ziet m.i. over het hoofd, dat dit artikel spreekt over 'besluiten van het bestuur tof (wordt:
'omtrent').   Met zijn conclusie   ben  ik het overigens eens; anders  m.i. Van Schilfgaarde,   a.w.,   blz.
215·,260.
24. Fusies van Ondernemingen, blz. 7; Van Schilfgaarde, a.w., blz. 215; anders: Boukema, t.a.p.
25. Vgl. Cahen,  100 Jaar Rechtsleven,  blz.  71  e.v.,  zie art.  11  (vgl. art.  46a (oud) WvK).
26. Wat bijvoorbeeld als de RvC bij weging van alle betrokken belangen zijn goedkeuring onthoudt
aan een uitvoeringsbesluit (althans: een voorstel daartoe)  van het bestuur? Men bedenke verder,
dat moeilijkheden kunnen rijzen, gezien het feit dat overleg met OR en vakorganisaties gevoerd
wordt door het bestuur.
27.  Boukema,  t.a.p.,  blz.  5;  ik  laat hier buiten beschouwing de figuur  van het blote management-
contract, dat beoogt de dagelijkse leiding in handen te leggen van een derde. Hier kan wel, doch zal
normaliter geen aantasting van de vennootschappelijke orde plaatsvinden. Een Fremdbestimmung
in eigenlijke zin is hier niet aanwezig. Zie noot 204 en 217 in hoofdstuk 2.
28. Dit 'orgaan' is geen vennootschapsorgaan, doch een bij contract overeengekomen en benoemd
gremium. Vgl. Wiedemann, Verbandssouveranitat und Ausseneinfluss, Festschrift Schilling, blz.  107:
Es liegt noch alldem auf der Hand, dass ein lediglich schuldrechtlich berufenen Beirat kein eigen-
stiindiges Weisungsorgan oder auch nur Mitbestimmungsorgan, sondern lediglich ein abhiingigesHilfsgremium darstellt.'
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eenkomt met het Beherrschungsvertrag naar het Duitse AG-recht wat het
economische effect betreft, doch daarvan verschilt in de juridische - door het
AktG geregelde - consequenties (geen dwingend Weisungsrecht, geen bijzondere
bescherming door outside-aandeelhouders en crediteuren.29 In het tweede geval

echter brengen twee of meer ondernemingen een gemeenschappelijk orgaan tot
stand, waarbinnen zij tezamen de uniforme leiding vaststellen, anders dan bij het
Beherrschungsvertrag waar de ene onderneming de andere beheerst en waarbij
de heersende onderneming alleen uniform leidt. Veelal wordt ter versteviging
van het Gleichordnungskonzern een personele unie tot stand gebracht tussen

bestuur en/of de RvC.30
De afsluiting van een Beherrschungsvertrag is onderworpen aan de goedkeuring
van de AV van zowel de afhankelijke AG, als - in het geval ook de heersende

onderneming een AG is - van deze laatste  (Par.  293,  1,2 AktG). Zulks geldt
niet bij een Gleichordnung.31 Gedachte daarbij is, dat - nu er slechts sprake is
van coOrdinatie van het beleid tussen overigens zelfstandig blijvende onder-
nemingen - geen bijzondere behoefte bestaat aan speciale voorschriften32 voor
wat betreft de totstandkoming.33
239. Sprekend over de beheersovereenkomst (zie ook hierboven no. 121) naar
Nederlands recht meent Fan der Grintenst dat deze niet anders dan met goed-
keuring of toestemming van de AV kan worden aangegaan. De AV heeft alle
bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend (art. 107).
Het aangaan van de overeenkomst is een beslissing die het besturen der zaken
betreft, doch tevens houdt de overeenkomst in, dat het bestuur der vennootschap
een gebonden bestuur wordt. De autonome bestuursmacht ex art. 129 reikt niet
zover, dat het bestuur krachtens deze bestuursmacht de vennootschap in haar

29.   Par.  291  e.v.  AktG; vgl.  1.3.3;  vgl.  ook  Van der Grinten, Fusies van Ondernemingen,  V,  biz.  2-9
over de 'beheersovereenkomst', die mi onvoldoende onderscheidt tussen Unterordnung (zoals bij
het Beherrschungsvertrag) en Gleichordnung (zoals bedoeld in Par. 18, 2 AktG). M.i. is de door hem
besproken AGO-constructie (vgl. hierboven 2.3.2.1) een duidelijk voorbeeld van een Glekhordnungs-
konzern tussen de betrokken verzekeringsmaatschappijen; vgl. Baumbach-Hueck, biz. 48; Emmerich-
Sonnenschein, a.w., blz. 38, 71. Bij de Gleichordnung is elk van de ondernemingen gelijkelijk bij de
totstandkoming   van een uniforme leiding betrokken;   bij het Beherrschungsvertrag wordt   deze

vastgesteld door de heersende onderneming; vgl. voorts ook het Voorontwerp Richtlijn Concern-
recht, artt. 8 e.v.
30. Wanneer twee ondernemingen zich onder uniforme leiding stellen zonder dat de ene van de
andere afhankelijk is, dan is - naar Duits recht - de daartoe strekkende overeenkomst geen Beherr-
schungsvertrag. Zie Par. 291, 2 AktG.
31. Nagenoeg het enige effect van het zijn van een Gleichordnungskonzern ligt op het gebied van

de concernjaarrekening (Par. 329 e.v. AktG)
32. Een vraag blijft daarbij of men niet ook bij het Gleichordnungskonzern kan spreken van een
BGB-Gesellschaft gevormd door de concernpartners, welke in de zin van het AktG (Par. 18,1) zou
zijn te beschouwen als een 'Unternehmen' tot welke de concernpartners dan weer in een afhankelijk-
heidsverhouding zouden staan. Deze prqblematiek zagen wij ook bij de joint venture naar Duits recht.
Zulks echter met dit verschil dat bij de GU we4 bij het Gleichordnungskonzern geen deelneming in
het kapitaal plaatsvindt; vgl. Wiirdinger,   a.w.,   blz.   261,   die een dergelijke afhankelijkheid afwijst.
33.  Anders is dit wanneer in het kader van een Gleichordnungsvertrag tevens - zoals vaak geschiedt -
een Gewinngemeinschaft in de zin van Par. 292,1 wordt gesloten. Daarvoor is weer wel de toestem-

ming van  de AV vereist ingevolge  Par.  293,  1  AktG. Vgl. Emmerich/Sonnenschein,  blz.  38,  71 ;
Baumbach/Hueck,  blz.  862 e.v.; Rasch,  a.w.,  blz. 57; Wurdinger,  a.w.,  biz.  262.
34.  T.a.p.  blz.  4-7. naar wiens betoog ik hier verder moge verwijzen.
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ondernemingsactiviteiten geheel zou kunnen binden aan door een ander te
nemen beslissingen. Daarvoor zal - als gezegd - de goedkeuring of toestemming
van de AV vereist zijn.35

4.4.  De  bevoegdheid  tot het aangaan  van een joint venture: verdere uitwerking
240. Na de voorgaande beschouwingen  kan - nader beschouwd - worden  ge-
steld,  dat het aangaan  van een joint venture - in mijn omschrijving - alle
genoemde elementen kan omvatten.36 Nemen wij het geval, dat onderneming A
en onderneming B ieder een deel van hun activiteiten in een joint venture
willen samenbrengen. Dit kan geschieden door een aandelenfusie, indien de
desbetreffende activiteiten zijn ondergebracht in juridisch zelfstandige dochter-
vennootschappen Ad en Bd. A en B kunnen dan de joint venture tot stand
brengen door aandelenbezit. A en B treden dan tegelijk op als actieve (partieel
overnemende) en passieve (partieel overgenomen) partij.  Om een eenheid tussen
beide tot stand te brengen zal dan veelal een gemeenschappelijke vennootschap
worden opgericht, waaraan de aandelen in de dochters Ad en Bd worden
overgedragen.
Zijn de in te brengen ondernemingsactiviteiten niet ondergebracht in een
juridisch zelfstandige dochter, dan zal van bedrijfsfusie sprake zijn. Ook hier
treden A en B tegelijk actief en passief op. Zij richten een gemeenschappelijke
vennootschap op en dragen aan deze de desbetreffende (deel)ondernemingen
over.37
Tenslotte kan men het aangaan van een joint venture ook beschouwen als een
partiBle Gleichordnung tussen de partners. A en B zijn niet van elkaar af-
hankelijk, doch spreken  af zich  voor wat betreft  een  deel  van hun activiteiten
te onderwerpen aan een gemeenschappelijk vast te stellen beleid.
Hoe men het echter ook bekijkt, steeds is er slechts sprake van het partieel
samentrekken van beslissingsmacht.
Het navolgende betreft het geval, dat bestaande delen yan de ondernemingen der
partners worden samengevoegd. De te ontwikkelen gedachten gaan niet (geheel)
op voor het geval de partners een nieuwe activiteit entameren.
Is het bestuur van een vennootschap bevoegd een joint venture aan te gaan,
vraag ik dan opnieuw.38 Een voorstel te dien einde behoeft ingevolge art. 164
- indien de joint venture van ingrijpende betekenis - bij een structuurvennoot-
schap in ieder geval de goedkeuring van de RvC, terwijl de vakorganisaties

35. Zie omtrent de rechtspositie van extern betrokkenen bij afwezigheid van goedkeuring van de AV
Van der Grinten, t.a.p.
36. Vgl. Lutter, Teilfusionen im Gesellschaftsrecht, Festschrift  Barz,  blz.  205 e.v.; opgemerkt  zij
overigens dat in contractuele joint ventures (zonder gezamenluke vennootschap) een andere situatie
aanwezig is.
37. Ten overvloede zij er nog eens op gewezen, dat voor wat betreft de rechtsvorm ook kan worden
gedacht aan 'contractual' joint ventures als door middel van v.o.f. en maatschap.
38  De gestelde vraag is voor het Duitse recht behandeld door Lutter, t.a.p., blz. 199 e.v.
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(ingevolge de Fusiecode) en de (C)OR (ingevolge de WOR) bij de besluit-
vorming zullen moeten worden betrokken.39

4.4.1. Welke is de positie van de AV?

241.   Laat ik voorop stellen,  dat ik er -  nu ik  mij  hier even beperk  tot het samen-
trekken van beslissingsmacht over bestaande bedrijfsonderdelen - van  uit  ga,
dat de desbetreffende werkzaamheid binnen het statutaire doel van de vennoot-
schap valt. (Bij het aangaan van een joint venture op een niet door het statutaire
doel afgedekte terrein, zal een statutenwijziging - en dus reeds uit dien hoofde
medewerking van de AV - nodig zijn.)
Het statutaire doel echter behoort door het bestuur te worden nagestreeft in
het eigen belang van de vennootschap. De (enkelvoudige of concerntopven-
nootschap, die naar buiten als zelfstandige eenheid optreedt en in het rechts-
verkeer ook als zodanig wordt beschouwd, is gericht op een autonome doel-
verwerkelijking, op een zelfstandig streven naar winst en continuiteit, op een
zelfstandige aanwending van de ondernemingsresultaten. Zij heeft slechts haar
eigen vennootschappelijke belang - in de zin zoals door mij gebruikt (resultante)
-  na  te   streven.40
242. Met deze gedachte acht ik niet in strijd, dat het doel van de vennootschap
wordt vervolgd in door de vennootschap op te richten juridisch zelfstandige
dochtervennootschappen.41 In mijn opvatting immers omtrent het rechts-
karakter der dochtervennootschap zullen deze ook daadwerkelijk uniform
kunnen worden blijven geleid door de moedervennootschap. Ik mag daarbij
herhalen, dat de Fremdbestimmung door de moeder (d.w.z. dat deze laatste
door middel van haar concernmacht in de dochter haar eigen ondernemingsdoel
nastreeft) naar mijn mening niet ten nadele mag strekken van derden.42 De
opbouw van het concern met gebruik van dochtervennootschappen is een
kwestie van ondernemingsorganisatie, welke juridisch niet irrelevant is - immers
aanleiding geeft tot vragen van in- en extern concernrecht -, doch m.i. in ieder
geval onverlet laat, dat daardoor het bestuur van de moedermaatschappij in staat
en doende blijft het eigen vennootschappelijk belang (in ruime 'concern'-zin dan)
te blijven vervolgen.
Daartoe  is dan noodzakelijk - ik  ben daar hierboven  ook  van uit gegaan -,
dat de moedervennootschap ook daadwerkelijk in staat blijft een uniforme

39. Naar Dults recht rust op het bestuur (van een AG) de plicht de Aufsichtsrat ingevolge Par. 90.1
Abs. 4 AktG vooraf te berichten omtrent 'Geschafte, die flir die Rentabilitat oder Liquiditat der
Gesellschaft von erheblicher Bedeutung sein k6nnen', hetgeen bij joint ventures vrijwel steeds het
geval zal zijn. Vgl. Lutter, t.a.p., blz. 208. Of de Aufsichtsrat toestemming moet geven hangt af van
de statuten of van een daartoe strekkend besluit van de Aufsichtsrat zelf (Par. 111,4 AktG); voor
wat betreft de SE zal voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist zijn ingevolge
art. 66 SE-statuut (1975).
40. Vgl. Lutter,  t.a.p.,  blz. 213; Wiirdinger, Grosskommentar AktG, Inlei(ling  bij  Par.   292  AktG;
Baumbach/Hueck, blz. 862 e.v.
41. Anders: Lawensteyn, diss., biz. 152, die zulks slechts bij holdings toelaatbaar acht; veelal zullen
de  statuten  in die mogelijkheid expliciet voorzien;  vgl. ook Lutter,  t.a.p.,  blz.  211.
42. Zie hiervoor 2.3.2.2 en hierna 6.2.1-4.
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leiding te blijven uitoefenen. Is dit niet het geval, dan tendeert de verhouding
tussen 'moeder' en 'dochter' naar een rechtsverhouding, die meer weg heeft
van een belegging door de 'moeder'. Dit zal zich o.m. kunnen voordoen in het
geval in de dochtervennootschap aandelen worden genomen door derden.
Geschiedt dit in zulk een omvang, dat de moeder haar doorslaggevende invloed
op de besluitvorming in de AV verliest, dan zal dit in beginsel niet meer vallen
binnen het statutaire doel (tenzij het statutaire doel uitdrukkelijk (mede) omvat
het deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen). De oprichtings-
handeling en de daarmede gepaard gaande overdracht aan de opgerichte rechts-
persoon zou in dat geval aantastbaar kunnen zijn.
243.   Hier is vooral  aan  de  orde de interne verhouding tussen bestuur  en  AV;
extern immers, waar het gaat over de bescherming van extern betrokken be-
langen, zal de desbetreffende normatuur vooral aanknopen aan de afhankelijk-
heidsverhouding (de participatie in het kapitaal) daar de daadwerkelijke uit-
oefening zich a) aan het oog van de buitenwereld onttrekt en b) afwisselend wel
en niet (of met wisselende intensiteit) kan worden uitgeoefend.43
Verder doordenkend omtrent de verhouding tussen AV en bestuur zal opge-
merkt kunnen worden, dat de medewerking van de AV noodzakelijk is, indien
men de gehele leiding over de (op grond van deelneming in het kapitaal) af-
hankelijke dochtervennootschap bij contract opdraagt aan een derde (natuurlijke
of rechts-)persoon.44 Hetzelfde geldt m.i. indien contractueel de uniforme leiding
wordt uitgesloten.45 In beide gevallen wordt een caesuur aangebracht in de
concernorganisatie, die de (uiteindelijke) zeggenschap van de AV uitholt.
244. Als ik nu gesteld heb dat het bestuur in het algemeen bevoegd zal zijn tot
het vervolgen van het doel van de ondernemingen door middel van dochter-
vennootschappen46, aangenomen, dat er een afhankelijkheidssituatie en een
uniforme leiding bestaat, dan rijst - opnieuw gesteld - de vraag:  mag het bestuur
dit ook door middel van een gezamenlijke  vennootschap  (joint  venture) ?
Er is - zo heb ik in het tweede hoofdstuk47 gesteld - bij de joint venture (zoals
ik die tot object van onderzoek heb gekozen on omschreven) normaliter sprake
van een meervoudige afhankelijkheid dn van een meervoudige concernleiding.
Aldils beschouwd zat men (gezien in de verticale verhouding tussen partners
enerzijds en joint venture anderzijds) in beginsel kunnen stellen, dat het ver-
werkelijken van het doel van de vennootschap ook zal kunnen geschieden door

43. Vgl Lutter,  t.a.p.,  biz.  215;  anders - althans genuanceerder - ligt  dit weer indien  en voor zover
de bescherming van externe belangen zijn aangeknoppt aan de uitoefening van een uniforme leiding
44. Vgl. Veelken,  a.w.,  biz. 27-54; denkbaar is echter, dat zulks geschiedt met instandhouding  van
de vennootschappelijke bevoegdheidsverdeling; daarbij kan de regeling zodanig zijn, dat de structuur
en de uitoefening van de algemene concernleiding ongewijzigd blijft. In dat geval behoeft de AV
dan  uiteraard  niet  goed te keuren;   aan het bovengeformuleerde beginsel van handhaving  van  de
concerneenheid is dan immers voldaan.
45. MOhring, Vertraglicher Ausschluss von Abhiingigkeit und Konzernvermut*ing, in Festschrift
fur Westermann, biz. 427 e.v.
46. Buiten beschouwing laat ik hier de vraag of het bestuur (intern t.o.v. de AV) de bevoegdheid heeft
de leiding op zich te nemen over een niet-afhankelijke vennootschap. Ik wijs op Par. 293,2 AktG,
dat ook voor de heersende AG bij het afsluiten van een Beherrschungsvertrag voorschrijft dat de AV
met een i meerderheid moet toestemmen.
47. Vgl. 2.3.3.
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middel van een joint venture. Tevens echter is er On de horizontale verhouding
tussen de partners) sprake van een partiBle Gleichordnung, d.w.z. een partitle
'Fremdbestimmung' door de andere partner van de eigen (concern-)activiteiten.
Te spreken van een 'Fremdbestimmung' is echter niet helemaal zuiver, daar de
partners het duist ieder in hun eigen macht hebben48 deze zelf mede vast te
stellen, - met een parafrase op Van der Grinten49 - het bestuur van de partner(s)
een - partieel - medegebonden bestuur wordt als het een joint venture aangaat.
Dat spreekt niet zo tot de verbeelding wanneer het slechts gaat om een fractioneel
werkterrein, doch zeer duidelijk wordt dit wanneer men denkt aan een gezamen-
lijke maatschappij als Estel (Hoogovens-Hoesch)50, welke ik echter niet in mijn
omschrijving van de 'joint venture' heb begrepen, daar het hier een algehele
fusie betreft. Zal men in dit laatste geval er niet aan twijfelen, dat de AV aan een
zodanig besluit (in wezen een fusiebesluit) haar medewerking zal behoren te
verlenen en daartoe in de gelegenheid zal moeten worden gesteld51, moeilijk is
aan te geven wanneer de AV (nog) wel en wanneer niet (meer) haar medewerking
moet verlenen bij het tot stand komen van een joint venture. Voor het Duitse
recht is door Lutter52 verdedigd dat dit - 'bagatel joint ventures' uitgesloten -
vrijwel steeds het geval zal zijn. Hij baseert zich daarbij op de ratio legis van de
bepalingen betreffende het afsluiten van Unternehmensvertrage (Par. 291 e.v.
AktG),  Verm8gensubertragung  (Par.  359  e.v.  AktG) en Verschmelzung  ( =  juri-
dische fusie; zie Par. 339 e.v. AktG), welke naar zijn mening voortvloeien uit de
algemene regel, 'dass die Aktiengesellschaft auf autonome Zielverwirklichung,
uaf selbstandige Gewinnerzielung und Gewinnverwendung angelegt ist. Sollen
hier Einfliisse und Rechte Dritter geschaffen werden, so ist die Mitwirkung
der Aktionare in ihrem Organ Hauptversammlung erforderlich. Par. 292,1 Nr. 1
AktG statfiert also nur eine Regel, die sich auch aus allgemeinen Prinzipien des
Korporationsrechts und ggf. anderer Normen des Aktienrechts hatte ent-
wickeln lassen'.53
245. Deze algemeen geformuleerde regel geldt m.i. in beginsel evenzeer voor
het Nederlandse vennootschapsrecht. Bij gebreke echter van een wettelijke
regeling als die in het Duitse AG-recht (waarop Lutter zijn betoog fundeert) zal
men m.i. nader moeten nuanceren naargelang deze vraag aan de orde is binnen
een structuurvennootschap51, dan wel in een niet-structuurvennootschap. Met
de laatste beginnend, meen ik dat inderdaad in het algemeen uitgegaan moet

48.  Gezien hun vetorechten voortvloeiend  uit een  50/50-verhouding of - bij andere verhoudingen -
uit het joint-venture-contract.
49.  Fusies van Ondernemingen, III, blz: 6 e.v. en V, blz. 2 e.v. Vgl. Lutter, t.a.p., blz. 212.
50. Vgl. hierboven  2.2.1.
51. Een regeling omtrent het in gemeenschap brengen van de winst zal daarbij een minimaal vereiste
zijn. Vgl. Hofman over de egalisatieovereenkomst tussen Unilever N.V. en Unilever Ltd., TVVS,
1968,  blz.  279  e.v.; naar Duits recht behoeft het afsluiten  van een dergelijke Gewinngemeinschaft
ingevolge Par. 292, 1 Abs. 1 jo. 293,1 een i AV-meerderheid bij de partners; in het Hoogovens-
geval was een wijziging noodzakelijk van de Hoogovens-statuten, zodat al om die reden de AV
moest medewerken.
52. T.a.p., blz. 209 e.v.
53. T.a.p., blz. 212, 213.
54. Daaronder begrepen de vrijwillige structuurvennootschap, waarop ingevolge art. 157 ook de
goedkeuringsbevoegdheid van de RvC ex art. 164 van toepassing is.
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worden van een bevoegdheid tot medewerking van de AV aan de totstand-
koming van een joint venture55, indien en voorzover het aangaan van de joint
venture een belangrijke invloed heeft op de operaties van de onderneming.De betrokkenheid van de aandeelhouders bij het doen en laten van de vennoot-
schap is daar veelal - in onderling overigens sterk verschillende gradaties - vrij
sterk en de afstand tot het bestuur nog niet volstrekt geanonymiseerd. Duidelijk
anders is dit voorzover het betreft een vennootschap met aan de beurs genoteerde
aandelen en waarvan het aandelenkapitaal sterk gespreid is.56
Voor de beantwoording van de vraag of de AV moet toestemmen tot het aangaan
van een joint venture zijn aldus beschouwd van belang de volgende elementen:
a) de relatieve ornvang van de in de joint venture in te brengen operaties invergelijking  tot de overige operaties  van de betrokken partners;   b)   de  mate
waarin het samenwerkingsverband inwerkt op de vennootschappelijke structuur
van de partners (Gleichordnungseffekt);  c)  de  mate van onlosmakelijkheid  van
het samenwerkingsverband en d) de besluitvormingsstructuur binnen de be-
trokken partner zelf. M.n. voor wat het laatste punt betreft zal ik er als beginsel
van uitgaan dat wij aan de zijde van de partners (doorgaans) te doen hebben met
structuurvennootschappen.

4.4.2. De positie van de RvC in relatie tot de aandeelhouders

246. Bezien wij de aan de orde zijnde vraag omtrent de interne bevoegdheids-verdeling tot het aangaan van een joint venture nader in het kader van een
structuurvennootschap, dan spitst zich deze naar mijn mening verder toe op de
positie van de RvC binnen deze vennootschapsfiguur. Ik beperk mij op dezeplaats tot een poging om enkele contouren van deze verhouding te schetsen.
247. De RvC in de structuurvennootschap57 heeft tot taak toezicht te houden op
het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschapen de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad terzijde.
Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belangvan de vennootschap en de met haar verbonden onderneming (art. 140, lid 2).
Op de samenstelling van de RvC oefenen aandeelhouders en werknemers een
gelijke invloed uit. Beide groepen hebben het recht van aanbeveling en van
bezwaar  (art. 158); overigens worden de leden door de  RvC zelf d.m.v. coOptatie
benoemd; zij kunnen slechts  door de rechter worden ontslagen.  Aan  de  RvC
is de bevoegdheid verleend het bestuur te benoemen (art. 162) en de jaarrekeningvast te stellen (art. 163) en voorts preventief een aantal belangrijke bestuurs-

55. Dat geldt uiteraard in ieder geval voor een dochtervennootschap, waarin het bestuur ten deze
in het algemeen de algemene lijnen van het concernbesluit heeft te volgen waarbinnen overigens
onder omstandigheden wel een zekere beleidsruimte blijft ten aanzien van de verwerkelijking van het
algemene concernbeleid. Men denke daarbij met name aan grotere buitenlandse dochteronder-
nemingen, zie ook hierboven.
56.  Vgl, MvT Structuurwet,  blz. 7; Slagter,  a.w.,  biz.  236.
57. Mutatis mutandis geldt het hiernavolgende ook voor de vrijwillige structuurvennootschap en de
niet-structuurvennootschap met een RvC.
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besluiten goed te keuren (art. 164). Door deze laatste besluiten onder controle
van de RvC te brengen, werd beoogd grotere waarborgen te scheppen voor een
evenwichtige belangenafweging, die immers juist tot de taak van de RvC be-
hoort.58 De RvC heeft binnen dit kader een sterk mediale functie. Deze behoort
tegelijkertijd een vertrouwenscollege te zijn zowel voor de aandeelhouders,
alsook voor de werknemers in het samenspel met het bestuur van de vennoot-
schap en de onderneming. Het bestuur kan geen voorstel doen aan de AV
omtrent  de  in  art. 164 aangeduide onderwerpen zonder goedkeuring  van  de
RvC,de bevoegdheid  van   de  AV om anders  dan op voorstel  van het bestuur
tot statutenwijziging of ontbinding over te gaan blijft onverlet.59
247a. Spreken wij over het aangaan van een joint venture (in het voorgaande
maakte ik duidelijk, dat ik daar slechts de particle samentrekking van beslissings-
macht onder begrijp), dan zal het initiatief daartoe doorgaans - al zal dit zeker
bij 'besloten' vennootschappen met houders van grote pakketten regelmatig
voor kunnen komen - niet uitgaan van de AV. Ook wanneer een wijziging van
de statuten noodzakelijk zou zijn60. zal dit door het bestuur doorgaans slechts
worden beschouwd als een min of meer technische bijkomstigheid ter zake van
een overigens door het bestuur bij het nastreven van het statutaire doel nood-
zakelijk geachte samenwerking. De voor de vennootschap en haar onderneming
gunstig of noodzakelijk zijnde samenwerkingen te zoeken is primair de functie
van het bestuur, daar dit orgaan daartoe het best is uitgerust. Zulks is miri of
meer in overeenstemming met hedendaagse opvattingen en eisen van een
economische slagvaardigheid in een tijd waarin het succesvol ondernemen vaak
afhankelijk is van een tijdig en adequaat vooruitlopen of reageren op gecon-
stateerde of te verwachten concentraties.61 Anders is dit alles echter weer indien
het betreft een vennootschap, welke is onderworpen aan de gemitigeerde
structuurregeling. De positie van de AV in die vennootschappen is juist weer
van predominante aard gezien de concernsamenhang met de internationale/
buitenlandse moedermaatschappij. Hetzelfde kan gelden in een aan de structuur-
regeling onderworpen BV met een klein aantal aandeelhouders. In dat geval is
weliswaar de bevoegdhedenverdeling niet anders dan in een structuurvennoot-
schap met een gespreid aandelenkapitaal, doch de feitelijke invloed van de AV
kan niettemin sterker zijn, al was het slechts omdat aandeelhouders veel ge-
makkelijker zelf het initiatief kunned nemen tot het bijeenroepen van een al-
gemene vergadering (art. 110). Een formeel voorstel tot het aangaan van een
joint venture zal normaliter echter slechts uitgaan van het bestuur.
248. Blijft staan, dat onder omstandigheden de medewerking van de AV vereist
zal zijn. Wanneer dat het geval zal zijn, hangt naar mijn mening - behalve van

58. MvT Structuurwet, biz. 18.
59.  Supplement, blz. 118; Slagter, a.w., blz. 255; wordt echter op deze wijze de goedkeuringsbevoegd-
heid van de RvC ingevolge art. 164 gepasseerd, zo zou ik menen, dat de goede trouw in versterkte
mate een rol speelt bij de besluitvorming door de AV.
60. Hetgeen overigens  bij  de - zeker voor grote vennootschappen - gebruikelijke ruime  doel-
omschrijving slechts betrekkelijk zelden zal voorkomen: vgl. hierboven.
61.   Vgl.  Van der Grinten, De positie  van het bestuur en  de  raad van commissarissen, in: Problemen
bij fusie van NV en BV, blz. 29 e.v.

165



BEVOEGDHEID TOT AANGAAN JOINT VENTURES

de feitelijke omstandigheden  (zie 4.4.1  no.  245) - sterk af van de opvatting
die men huldigt over de positie van de RvC in het algemeen en de bevoegdheid
tot voorafgaande goedkeuring van bestuursbesluiten (art. 164) in het bijzonder.
Voor wat betreft de positie van de RvC meen ik dat dit orgaan een bij uitstek
wegende functie heeft ten aanzien van de bij ondernemingsbesluiten betrokken
belangen.
Dit heeft - meen ik - een zekere privatieve werking. Voorstellen inzake belang-
rijke bestuursbesluiten, welke reeds op basis van weging behoren te zijn vast-
gesteld, gezien het feit dat ook het bestuur zich heeft te richten naar de voor de
RvC in art. 140 lid 2 gestelde norm, worden in verdere - of zo men wil - hogere
instantie getoetst door de RvC. Commissarissen zullen bij de uitoefening van
hun taak met name ook de positie van aandeelhouders in hun besluitvorming
behoren te betrekken. Ondergaat deze naar zijn oordeel geen noemenswaardige

verandering, dan zal de bedoelde privatieve werking bewerkstelligen, dat de
medewerking van de AV niet vereist is. Wordt hun positie wel in betekenisvolle
mate veranderd, dan is nader gesteld de vraag in hoeverre (tot welke grens)
deze privatieve werking zich doorzet. (Anders  zal dit alles  zijn - gezien  de
concernsamenhang(en) - in   een  vennootschap, welke gemitigeerd aan de
Structuurwet is onderworpen).

4.4.3.   De  betekenis  van  art.   164  nader  onderzocht

249. De voorafgaande goedkeuring van de RvC is ingevolge art. 164 onder meer
vereist voor bestuursbesluiten omtrent62 duurzame rechtstreeks of middellijke
samenwerking met een andere vennootschap of rechtspersoon, alsmede ver-
breking van een zodanige samenwerking, alles voorzover deze samenwerking
van ingrijpende betekenis is; voorts ook rechtstreekse of middellijke deelneming
(of belangrijke wijziging daarvan) in een andere vennootschap en belangrijke
investeringen, alles voorzover daarmede een bedrag is gemoeid bedragende
een  kwart  van het eigen vermogen; statutenwijziging; ontslag  van of wijziging
in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal arbeiders. Daar in
vele gevallen, indien het althans een joint venture van enige omvang en belang
betreft ten minAte een van de genoemde besluiten zal moeten worden genomen,
ga ik er van uit, dat veelal reeds het besluit tot het aangaan van een joint venture
de goedkeuring zal behoeven van de RvC. Immers zal het joint-venture-contract
in die gevallen een samenwerking van ingrijpende betekenis bewerkstelligen
gezien ook de particle Gleichordnung, die door het joint-venture-contract reeds
tot stand wordt gebracht; gezien mijn uitgangspunt  zal  bu het realiseren  van de
joint venture in een gezamenlijke vennootschap bovendien steeds sprake zijn
van 6f een (middellijke of onmiddellijke) deelneming in het kapitaal 6f een
belangrijke wijziging in die deelneming (bij uitwisseling van aandelen in dochter-
vennootschappen) dan wel van een belangrijke investering (bij een nieuw op te
zetten joint venture). Voorzover wijziging van de statuten van de partners
62.   Zie  voor de wijziging van  'tot'  in  art.  52n (oud)  WvK in 'omtrent'  in  art.  164: De Graaf,  TVVS,
1974, blz. 225.
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vereist is, is overigens ook reeds om die reden goedkeuring vereist. Tenslotte zal
het aangaan van een joint venture vaak een ingrijpende wijziging in de arbeids-
omstandigheden van een aanmerkelijk aantal arbeiders met zich mee kunnen
brengen.63

4.4.4. Conclusies

250. Voor de bepaling van de privatieve werking - in de zin als door mij bedoeld -
van de RvC-bevoegdheid echter zijn vooral van belang de goedkeuringsbevoegd-
heid bij samenwerkingen en bij (wijziging van een) deelneming. Respectievelijk
valt te wijzen op de nadere aanduidingen 'van ingrijpende betekenis' en 'indien
de waarde van de deelneming ten minste een kwart van het eigen vermogen
bedraagt'. Beneden die grenzen - meen  ik - zou men ervan mogen uitgaan,
dat de medewerking van de AV niet is vereist.
251.   Boven die grenzen echter  is  niet erg concreet  aan te geven in welke gevallen
wel en in welke niet de toestemming van de AV vereist is tot het aangaan van een
joint venture. Uitgegaan  moet - dacht  ik - worden  van het beginsel,  dat  het
bestuur te goeder trouw (vgl. art. 7) zal behoren te streven naar een autonome
doelverwerkelijking (althans voorzover de vennootschap niet in een afhankelijk-
heidspositie verkeert). Door het aangaan van een joint venture wordt het bestuur
tengevolge van het particle Gleichordnungseffekt een op het werkterrein van de
joint venture medegebonden bestuur, zodat - althans partieel - het beginsel van
een autonome doelverwerkelijking wordt opgegeven. De mate waarin zulks
het geval zal zijn behoort echter duidelijk substantieel te zijn vooraleer een
toestemmingsbevoegdheid van de AV kan worden aangenomen.61 Daarbij zal
in beschouwing moeten worden genomen de relatieve omvang en het relatieve
belang van de operaties in de joint venture in vergelijking met de resterende
activiteiten.
Verder de vraag of en in hoeverre sprake is van een duurzame onverbrekelijkheid
van de samenwerking. In een 'samenwerking' als tussen Hoogovens en Hoesch
(en ook andere bekende voorbeelden als AGFA/Gevaert en Dunlop/Pirelli) zal
de samenwerking gezien de totale inbreng van activiteiten vrijwel onverbreke-
lijk zijn.
Vaag, maar beslissend, is de vraag of de vennootschap door het aangaan van
de joint venture haar eigen identiteit verliest. Dit zal m.n. het geval kunnen zijn,
indien de joint venture betrekking heeft op de centrale activiteiten (het hoofddoel)
van de betrokken partner. De identiteit kan daardoor zo zeer worden aangetast,
dat het bestuur niet langer geacht kan worden een autonome doelverwerkelijking
na te streven.
252. Mogelijk is toch echter weer dat zelfs in dat geval een dergelijke transactie

63.  Voor de wijze waarop de werknemersbelangen op het joint-venture-besluit (kunnen) inwerken zij
verwezen naar het volgende hoofdstuk.
64.  Ondanks het feit dat het Duitse recht in Par. 291 e.v. AktG expliciete toestemmingsbevoegdheden
wit ook Lutter, t.a.p., toch niet zover gaan in alle gevallen de AV een toestemmingsbevocgdheid

toe te kennen; hij sluit daarvan  uit,  wat hij noemt 'bagatel-joint ventures'.
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zou passen in 'een verantwoorde leiding van het geheel van de economische
activiteit65 onder omstandigheden waarin de onderneming in een deplorabele
toestand verkeert. 6 Een verantwoorde leiding van de onderneming kan dan
(en  moet dan zelfs misschien) - onder goedkeuring  van  de  RvC - met  zich
brengen, dat snel en slagvaardig gehandeld wordt. Sanering door het aangaan
van een of meerdere joint ventures kan dan geboden zijn. Het bestuur zal zich
echter achteraf in de AV moeten verantwoorden en deze zal ook dan naar mijn
mening - alsnog - moeten goedkeuren.  De AV heeft daarbij recht  op  alle
noodzakelijke informatie (art. 107).

Bezien wij thans de positie van de werknemers binnen joint-venture-verhou-
dingen.

65. Van der Grinten, Fusies van ondernemingen III, blz. 8.
66. Supplement, biz. 38.
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HOOFDSTUK 5

De positie van werknemers in joint-venture-verhoudingen

5.1. Inleiding

5.1.1. Algemeen

253. Hierbovenl stelde ik reeds dat door het aangaan van een joint venture de
positie van de werknemers in dienst van de partners in min of meer belangrijke
mate kan worden beroerd. Worden dochterondernemingen respectievelijk
bedrijfsonderdelen, welke tot dusver als zodanig binnen de onderneming van
de partners opereerden samengebracht in een joint venture, dan zal zulks veelal
voor de werknemers die in die onderdelen werkzaam waren niet onbelangrijke
gevolgen kunnen hebben, zowel met betrekking tot hun individuele als tot hun
collectieve rechten en verplichtingen.
Was het motief tot het aangaan van een joint venture vooral gelegen in de
beperking van kosten bijvoorbeeld door de gemeenschappelijke aanpak van
researchactiviteiten, dan zal zich een inkrimping van het personeelsbestand
kunnen voordoen; anders  kan dit echter  weer zijn indien het betreft een joint
venture, waarin complete deelondernemingen worden ingebracht of waarin
gezamenlijk een nieuw produkt wordt ontwikkeld en geexploiteerd. Door de
integratie van de in te brengen activiteiten zullen zich vrijwel steeds min of meer
belangrijke wijzigingen voordoen in de organisatie van de werkzaamheden op
het desbetreffende terrein, waardoor met name de arbeidsomstandigheden van
de werknemers of de plaats waar de arbeid moet worden verricht verandering
kunnen ondergaan. Daarbij denk ik dan vooral aan de werknemers als collectivi-
teit. Duidelijk is echter, dat ook in de individuele arbeidsverhouding van de
werknemers tot hun werkgever(s), de partner(s) in de joint venture, duidelijk
veranderingen (kunnen) optreden. De bedoelde wijziging kan van invloed zijn
op zijn objectief en subjectief bepaalde2 carrieremogelijkheden. Maar ook zal
zijn contractuele verhouding verandering kunnen ondergaan. Zulks is in het
bijzonder het geval, wanneer hij in dienst komt van de joint venture (Tellen
de jaren in dienst van de partner mee voor de opbouw van bepaalde - van het
aantal dienstjaren afhanketijke rechten, zoals pensioenaanspraken  en  aan-
spraken bij ontslag? Blijft een concurrentiebeding jegens de partner werkzaam
na indiensttreding bij de joint venture)?3 Denkbaar is evenzeer, dat werknemers

1.  Zie 3.2 onder d.
2.  Zie noot 12 hoofdstuk 3.
3. Vgl. Catala, Nicole, Filiales communes et probltmes sociaux, voordracht gehouden tijdens het
van 20-22 februari  1975 te Parijs gehouden colloquium 'La filiale commune, Moyen de collaboration
entre sociatts et groupes de sociatts'.

169



POSITIE WERKNEMERS IN JOINT VENTURE

te werk worden gesteld bij de joint venture met een terugkeergarantie van de
partner(s), waarbij zich gecompliceerde vraagstukken kunnen voordoen.
Wijziging kan - samenvattend gesteld - optreden in de persoonlijke status (in
mime zin)4, de leiding over de arbeid, welke na oprichting van de joint venture
bij het bestuur van de joint venture komt te liggen5, de organisatie van de
arbeid en de collectieve rechten van de werknemers, zoals krachtens een af-
gesloten CAO, doch ook krachtens arbeidsreglement of algemeen geldende
secundaire arbeidsvoorwaarden (voorzover niet bij CAO geregeld).6
254. De oprichting door de partners is reeds onderworpen aan een stelsel van
regels geldend tot bescherming van werknemersbelangen in de oprichtende
partners. De RvC moet - indien aanwezig - veelal goedkeuren7; de (C)OR moet
- als er sprake is van samenwerking tussen 'ondernemingen' - in staat worden
gesteld advies  uit te brengen  en de vakorganisaties moeten - krachtens  de
Fusiecode - in de gelegenheid worden gesteld om in een gezamenlijke bespreking
hun oordeel over het aangaan van de joint venture te geven vanuit het gezichts-
punt van het werknemersbelang.8 Deze regels vormen onderdeel van de mede-
zeggenschapsregels zoals deze reeds gelden voor de partners zelve.9 Het mede-
zeggenschapsrecht echter speelt evenzeer een belangrijke rol bij de oprichting
van de joint venture.
Opdat tijdens het bestaan van de joint venture door de werknemers als collectivi-
teit de rechten uit de WOR en structuurregeling zullen kunnen worden uit-
geoefend, zal een ondernemingsraad in het leven moeten worden geroepen
indien de gezamenlijke onderneming meer dan 100 werknemers heeft. (Mogelijk
is ook, dat afwijkende procedures worden voorzien om de medezeggenschap
van de werknemers van de joint venture veilig te stellen.) Duidelijk is dat ik
hier vooral doel op de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden en de
structuurregeling.
255. Door het aangaan van een joint venture - zo zagen wij hiervoor - wordt
de beschikkingsmacht over een deel der activiteiten van de partners samenge-
trokken. De partners oefenen in den vervolge over die activiteiten een gezamen-
lijke algemene concernleiding uit. Het bestuur van de joint venture bestuurt de
gezamenlijke vennootschap/onderneming binnen het door de partners vast-
gestelde algemene beleid voor de joint venture. Daarmee ondergaat de structuur
van de leiding over de in de joint venture in te brengen bedrijfsonderdelen
wuziging.

4. Catala, t.a.p.
5. De leiding van de werkgever ten opzichte van de werknemer moet goed onderscheiden worden
van de algemene concernleiding  door de partners. Deze laatste immers richt zich  tot het bestuur  van
de joint venture.
6.   Vgl. Catala, t.a.p.,  blz. 5; Knapp, La protection des travailleurs des sociates membres du groupe,
in Droit international prive des groupes de sociatts, biz. 195.
7. Zie hierboven hoofdstuk 4, nos. 246-250.
8. Art. 18 lid 4 Fusiecode.
9.  Ik ga er daarbij gemakshalve - in verband met de positie van de RvC - van uit dat de partners
structuurvennootschappen zijn.
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Het aangaan van de joint venture is onderworpen aan regels van medezeggen-
schapsrecht zover het de inspraak betreft van werknemers op die beslissing.
Daarbij betreft het. de eenmalige rechtshandeling van oprichting van de ge-
zamenlijke onderneming. Eenmaal opgericht is de gezamenlijke vennootschap
als zodanig ook onderworpen aan regels van medezeggenschapsrecht. Voorzover
deze regels uitsluitend aan zouden knopen aan de rechtsvorm zonder acht te
slaan op de onderliggende organisatiestructuren, kan een zodanige aanknoping
echter tot onprakticabele systemen leiden. Zoals we zagen is dat binnen het
Nederlandse recht ook niet het geval. Daarbinnen immers is rekening gehouden
met zowel de mogelijkheid, dat binnen 66n vennootschap meerdere 'onder-
nemingen' (als zelfstandige eenheden optredende organisatorische verbanden,
waarin krachtens arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht) aanwezig zijn,
alsook dat het beleid van een vennootschap welke niet zelfstandig is in de
moeder wordt aangegeven;  (de OR van de dochter oefent in de moeder tezamen
met andere OR-en de structuurrechten uit).
Aldus beschouwd  kan men derhalve drie groepen van vragen onderscheiden:
(i)    bescherming van werknemersbelangen bij het aangaan van een joint venture

(medewerking  RvC van de partners; adviesrechten  ex WOR; betrokkenheid
vakorganisaties krachtens Fusiecode);

(ii) structuur van medezeggenschapsrechten in de gezamenlijke onderneming
op het niveau  van de ondernemingsraden (verplichting tot instelling OR);

(iii) structuur van medezeggenschapsrechten ter zake van het algemene - door
de partners uitgeoefende - concembeleid (uitwerking structuurregeling;
aansluiting OR-joint venture op COR-partners).

De aangeduide groepen van vragen zullen hieronder nader worden behandeld.
256. Het medezeggenschapsrecht intussen is een rechtsgebied, dat vrij sterk in
beweging is, vooral ook internationaal. Om de algemene lijnen in die ontwikke-
lingen te onderkennen en een dieper inzicht te verwerven in de basisproblemen,
welke zich voordoen, lijkt het nuttig om enerzijds te onderzoeken hoe het
medezeggenschapsrecht zich in het algemeen heeft ontwikkeld in Nederland en
hoe de huidige situatie is in enkele Europese landen, alsook in het bijzonder
hoe het probleem van de medezeggenschap in concernverhoudingen gestalte is
gegeven in de onderscheiden rechtsstelsels.
Zulks lijkt temeer van belang nu met name ook de Europese Commissie enkele
belangrijke voorstellen het licht heeft doen zien op het onderhavige terrein
( Vijfde Richtlijn, Statuut Europese Vennootschappen en enkele andere   be-
langrijke documenten). Men behoort daarbij onder ogen te zien enerzijds dat
deze Europese voorstellen mogelijkerwijs op den duur ons eigen recht zullen
beinvloeden, anderzijds dat deze Europese voorstellen ook op zichzelf weer
worden beinvloed door de ontwikkeling in de lid-staten. Juist ook om die
laatste reden leek het mij gerechtvaardigd enige aandacht te schenken aan enkele
buitenlandse medezeggenschapsstelsels.
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5.1.2. Globale aanduiding van de ontwikkeling van het medezeggenschapsrecht
in Nederlandlo

257.   Reeds  aan  het  eind  van  de  19e  eeuw  werd in sommige bedrijven geaxperi-
menteerd met bescheiden vormen van een geinstitutionaliseerd overleg met
werknemers.11 Het duurde  tot 1950 vooraleer   aan  de toen reeds op ruimere
schaal bekende 'personeelskernen' een wettelijke status werd gegeven bij de in
dat jaar tot stand gekomen Wet op de Ondernemingsraden.12 Na de Tweede
Wereldoorlog zijn meerdere regelingen vastgesteld welke erop gericht waren om
het economische leven in ons land snel tot bloei te brengen, zoals bijvoorbeeld
de regelingen in de sfeer van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, het overleg
tussen werkgevers- en werknemersorganisaties in de SER, de Stichting van de
Arbeid, etc. De wederopbouw van de Nederlandse economie werd sterk ervaren
als een gemeenschappelijke taak van alle betrokkenen. Rond het begin van de
jaren zestig echter is daarin verandering gekomen. Vooral in de leiding van de
vakorganisaties ontstond het gevoel, dat de gevolgde beleidslijn van een gemeen-
schappelijke aanpak had geleid tot een zekere vervreemding van de achterban.13
De behoefte ontstond tot een duidelijker geprofileerde opstelling zowel ten
aanzien van primaire, materiBle arbeidsvoorwaarden14 als in het vlak van de meer
immateriBle kanten van de positie van werknemers. Inmiddels was ook - mede
onder invloed  van  de  EEG - een sterke concentratiegolf op gang gekomen
leidend tot een behoefte aan inspraak betreffende de gevolgen van overname
en fusies voor de werknemers. Van regeringszijde werd het initiatief genomen
tot instelling van de zogenaamde Commissie-Verdam welke   op   20  juni   1960
werd geinstalleerd. Deze kreeg tot opdracht 'een onderzoek in te stellen naar
de vraag of de rechtsvorm der onderneming herziening behoeft, en daarbij in
het bijzonder aandacht te besteden aan het bestuur en toezicht bij de grote
onderneming, alsmede aan de publieke verantwoording van de onderneming'.15
Het  rapport  van de Commissie werd gepubliceerd  op 26 november 1964 onder
de titel 'Herziening van het ondernemingsrecht'. Aan het werk van de Commissie
was reeds een stroom van literatuur voorafgegaan, doch vooral na publikatie
van het rapport kwam de medezeggenschap als onderwerp eerst recht in dis-
cussie.16 Ik meen deze hier verder buiten beschouwing te mogen laten nu deze
goeddeels is achterhaald  door de wetgeving  van  1971.

10.   Voor   een meer uitgebreide beschrijving   moge ik verwijzen   naar   de   in   noot 16 aangeduide
literatuur.
11.   Vgl.  MvT  WOR  1950,  S & J-editie  no.  92  (oud),  biz.  5  e.v.
12. Voor de geschiedenis van die wet moge ik verwijzen naar de oude S & J-editie, no. 92 betreffende
die  wet,  biz.  5-15.
13.  Slagter, a.w., blz. 19 e.v.
14.   Welke heeft geleid  tot de loonexplosie van  1964.
15.   Rapport-Verdam,  blz.  1.
16.   Uit de veelheid van literatuur een willekeurige greep: Sannes, De rechtsverhouding tussen
moeder- en dochtermaatschappij,  blz.  288 e.v.;  De Gaay Fortmann, De onderneming in het arbeids-
recht,  diss. 1936; Dijkhuis, De rechtsgrond  van de medezeggenschap,  diss. 1938; Aandeelhouders-
rechten van werknemers, Rapport van de Commissie Bezitsspreiding, 1958; Romme, De onderneming
als   gemeenschap   in het recht,   1946; van Campen, Ondememing en rechtsvorm,   diss.   1945;   De
hervorming  van de onderneming, Dr. Wiardi Beckmanstichting, 1959; Rapport ener Commissie
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Toen ook de SER had geadviseerd omtrent de herziening van het ondernemings-
recht17 werden wetsontwerpen ingediend, welke - voorzover meer in  het bij-
zonder voor de positie  van de werknemers  in een onderneming van belang -
uiteindelijk in 1971 hebben geleid tot de Wet op de Ondernemingsraden18,
de Structuurwet en de wijziging van het enqueterecht.
258. Inmiddels lijkt de ontwikkeling in het medezeggenschapsrecht hiermede
niet geheel afgerond. In het kader van de invoering van Boek 2 BW zijn in de
structuurregeling geen sterke veranderingen aangebracht.19 Wel echter heeft de
WOR inmiddels reeds wijziging ondergaan ter zake van heffingen ter bevordering
van de scholing en vorming van OR-ledenm, terwijl enkele wetsontwerpen tot
wijziging van de WOR in behandeling  zijn  in de Staten-Generaal: wijziging van
de Wet op de ondernemingsraden (aanvulling met bepalingen omtrent groeps-
ondernemingsraden) ingediend  op 11 september 197421; wijziging van  de Wet
op de ondernemingsraden (invoering van een beroepsrecht), ingediend op
13 maart 1975.22 Te zijner tijd echter zullen  ook de hierna te behandelen  voor-
stellen van de Europese Commissie aanleiding geven tot (belangrijke) wijzigingen
in ons eigen recht. Door de vele problemen welke daarbij op Europees niveau
nog zijn te overwinnen (vooral veroorzaakt door het ontbreken van gelijke
systemen van arbeidsverhoudingen), zal een en ander naar mijn mening nog
geruime tijd op zich laten wachten.

5.1.3.   Internationale  ontwikkelingen  inzake  de  medezeggenschap  van  werknemers

259. Ook internationaal staat de ontwikkeling in de medezeggenschap sterk in
de belangstelling. In de Westduitse Bondsrepubliek is op korte termijn de in-
voering te verwachten van een paritaire medezeggenschap in de Aufsichtsrat
van grote vennootschappen (met meer dan 2000 werknemers).23 Zoals bekend

(-Ruppert)  van  het CNV inzake de structuur en de rechtsvorm  van de onderneming, in: Evangelie
en maatschappij, maart   1962; Open ondernemerschap,   Prof.   Mr.   B. M. Teldersstichting,   1962;
De structuur van de onderneming, uitg. van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel,
1963; Interimrapport Medezeggenschap  in de onderneming  van  het  NKV, 1964; Ormel,  Mede-
zeggenschap in de onderneming, Een situatietekening, 1965; Bergsma, De vermaatschappelijking van
de  onderneming; van Haren,   Naar een nieuwe ondernemingsstructuur, 1967; Kleerekoper,   Mede-
zeggenschap een illusie?,  1968; Fase, Medezeggenschap in de onderneming,  1969.
17. Op 22 augustus 1968 omtrent de ondernemingsraden en op 19 september 1969 omtrent de
structuur van de onderneming.
18.  D.d. 28 januari 1971, Stbl. 54.
19. Wel moge ik wijzen op de Wet van 28 mei 1975 (vrijwillige toepassing van de artikelen 52h en
52n Wetboek van Koophandel).
20.   Wet  van 23 augustus  1974,  Stbl.  538.
21. Kamerstukken 1973-1974 -  13 054; zie daaromtrent Slagter, TVVS 1975,  blz.  158 e.v. ; Beekhuis,
SMA 1975, blz. 531 e.v.
22. Kamerstukken 1974-1975 - 13 350; zie omtrent een en ander Uniken Venema, Tien jaren na
het Rapport Verdam,  NV 52,  blz.  173 e.v.;  na het afsluiten van deze studie werd verder bekend dat
de regering overeenstemming heeft bereikt omtrent een wetsontwerp tot wijziging van de WOR,
welke in hoofdlijn ertoe strekt het overleg van de gekozen leden (verder) te institutionaliseren. Een
verdere verwerking van deze voorstellen bleek niet goed meer mogelijk en heb ik om die reden
achterwege gelaten.
23. Zie Entwurf cines Gesetzes iiber die Mitbestimmung der Arbeitnehmer, Bundesrat, Drucksache
200/74; Zie Fitting, Die Ausweitung der Mitbestimmung   in der Bundesrepublik Deutschland,
SMA   1975,   blz.   216 e.v.; Berry, Worker Participation, The European Experience,  biz.   57  e.v.;
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kent Duitsland reeds een paritaire medezeggenschap op Aufsichtsrat-niveau in
de  Kolen- en Staalindustrie (Mitbestimmungsgesetz  21   mei   1951 ; Mitbestim-
mungsergiinzungsgesetz 7 augustus 1956). Krachtens de Paragrafen 76 en 77
van het Betriebsverfassungsgesetz 1952 wordt de Aufsichtsrat in andere vennoot-
schappen (met meer dan 500 werknemers) voor een derde deel door werknemers
benoemd. Deze paragrafen zijn onveranderd van kracht gebleven onder het
nieuwe Betriebsverfassungsgesetz 1972, welke de medezeggenschap   op   het
niveau van de onderneming tot onderwerp heeft. Het eerderbedoelde ontwerp-
Mitbestimmungsgesetz strekt ertoe deze paragrafen te vervangen door een
nieuwe wettelijke regeling.
260. Niet geheel duidelijk is de ontwikkeling in Groot-Brittannif, waar binnen
de vakbonden nogal wat verschil van mening bestaat over de vraag of mede-
gewerkt moet worden aan de medezeggenschap in de organen der vennootschap,
omdat men beducht is verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het beleid
van de onderneming. Wel echter is in 1975 een Bill ingediend door de heer Radice,
Lid van het Lagerhuis, waarin wordt voorgesteld a) dat een RvC (Supervisory
Board) wordt geYntroduceerd  in het vennootschapsrecht;   b)  dat deze paritair
zal worden samengesteld en c) dat de helft van de leden door de Unions zal
worden benoemd en ontslagen.24 Dit initiatief was vooral geentameerd om de
regering-Wilson onder druk te zetten;  het is inmiddels ingetrokken nadat door
Minister Shore een Committee of Inquiry is gernstalleerd dat (onder voor-
zitterschap van Sir Bullock) gevraagd is wetsvoorstellen voor te bereiden op het
gebied van de medezeggenschap van werknemers.25
lien  stelsel van ondernemingsraden is thans niet bekend en lijkt  in de Engelse
arbeidsverhoudingen met sterk antagonistisch opgestelde vakbonden weinig
kans te maken om te worden geintroduceerd.26 Zoals bekend is het Engelse
systeem van arbeidsverhoudingen vooral gebaseerd op de 'shop stewards', zijnde
vertegenwoordigers van de trade unions, welke een doorslaggevende invloed
hebben binnen het systeem.
261.  Ook in Frankr#k is het vraagstuk van de medezeggenschap in ontwikkeling.
Krachtens de Ordonnance nr. 45-280 van 22 februari 1945 bestaat in Frankrijk
reeds een systeem van ondemenlingsraden (comitts d'entreprises). Daarnaast
worden in de onderneming zogenaamde 'ddltguts du personnel' benoemd.27 Voor

bij het afsluiten  van deze studie  was het nieuwe wetsontwerp  nog niet gepubliceerd.  dit  kwam  tot
stand nadat sterke bezwaren waren gerezen tegen het eerste ontwerp, onder meer op grond dat dit
in strijd zou zijn met de consitutionele 'Eigentumsgarantie'. Hieraan werd tegemoet gekomen, door
aan de door de aandeelhouders-vertegenwoordigers in de Aufsichtsrat gekozen voorzitter bij staking
van stemmen een doorslaggevende stem te geven.
24. Industrial Democracy  Bill, To amend the Companies  Act  1967  and  to make further provision,
in regard to companies and nationalised industries, for trade union representation on supervisory
boards, House of Commons, 15 januari 1975 (initiatief van Giles Radice,  e.a.); vgl. Green Paper
Labour Party 'The Community and the Company,  May  1974  en TUC, Interim Report on Industrial
Democracy, 1973, par. 93.
25. Zie Financial Times  d.d. 4 december  1975.
26. Wel is door enkele leden van de Liberalen op 9 mei 1973 een Works Councils Bill ingediend,
maar in de huidige politieke constellatie lijkt dem geen enkele kans te maken om te worden aan-
genomen; vgl. verder over dit onderwerp Stewart, Trade Unions in Europe,  blz.  167  e.v.
27.   Krachtens  de  Loi No. 46-730  du  16  avril 1946 fixant le statut des daltgues du personnel  dans
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ondernemingen met meer dan 50 werknemers is voorzien, dat de vakorganisaties
bepaalde faciliteiten genieten. Een representatieve vakorganisatie kan binnen de
onderneming een 'section syndicale' oprichten 'qui assure la reprdsentation des
intdrets professionels de ses membres'.28 Op het niveau van de vennootschap
tenslotte nemen twee of vier leden van het Comita d'entreprise 'avec voie
consultative'  deel  aan alle vergaderingen  van de Conseil de Surveillance  of - als
die er niet is (naar Frans recht is de instelling van een Conseil de Surveillance
= RvC slechts alternatieO - de Conseil d'Administration.22 Inmiddels is door
een in juni 1974 door President Giscard d'Estaing ingestelde Commissie, naar
haar voorzitter genoemd de 'Commission Sudreau', een rapport uitgebracht
'La Rdforme de l'Entreprise'.30 Dit uiterst interessante document bevat een
groot aantal aanbevelingen, die onderling een sterke samenhang vertonen.
Ik wil hier slechts wijzen op de aanbevelingen ter verbetering van het functioneren
van de Comit6s d'entreprise31 en ter introductie van de cosurveillance, d.w.z.
deelneming van werknemers in de toezichthoudende organen der vennootschap.32
In het kader van de commit6s d'entreprise wordt onder meer aanbevolen a) de
instelling van een 'ddlegation dconomique' (in ondernemingen met meer dan
1000  werknemers);   b) een werknemersvertegenwoordiging  op het niveau  van
concerntopmaatschappijen en holdings en c) de aanwijzing van een mandataris
door een buitenlandse moedermaatschappij voor haar Franse dochter 'afin de
rtpondre de la stratdgie du groupe: Voor wat betreft de co-surveillance wordt
aanbevolen, dat een derde van het aantal leden in de Conseil de Surveillance
of - indien  deze niet aanwezig  is - in de Conseil d'Administration wordt  be-
noemd van werknemerszijde. Het 'of en 'hoe' van deze co-surveillance zou
(voorlopig) overgelaten moeten worden aan de betrokkenen en niet dwingend
bij wet opgelegd.33 In deze samenhang moge ik memoreren, dat door de af-
gevaardigden Coustd e.a. in het Franse Parlement een initiatiefontwerp tot
invoering van een concernrecht aanhangig is gemaakt.34

les  entreprises.  Art. 2 omschrijft hun  taak  als:  'De  pr6senter  aux employeurs toutes  les  rklamations
individuelles et collectives qui n'auraient pas 6td directement satisfaites, relatives & l'application des
taux de salaires et des classifications professionelles du code de travail et des autres lois et reglements,
concernant la protection ouvritre, l'hygiene, la s6curit6 et la pr6voyance sociale'.
28. Art. 2,3 Loi No. 68-1170 du 27 d6cembre 1968 relative A l'exercice du droit syndical dans les
entreprises.
29. Art. 3 sub d, van de Ordonnance 45-280, laatstelijk gewijzigd bij Loi 72-1225 du 29 d6cembre
1972; vgl. Berry, a.w., blz. 36 e.v. en Stewart, a.w., blz. 79 e.v.
30. Rapport du Comite d'Etude pour la Rtforme de l'entreprise, prdsidt par Pierre Sudreau, en
door deze op 7 februari 1975 aangeboden aan de President van de Republiek en de Eerste Minister,
Librairies Imprimeries Reunies, Parijs   1975. Zie daaromtrent Ingen   Housz,   NV   53,   biz.   105   e.v.
31. Rapport-Sudreau, biz. 63 e.v.
32. Blz. 174 e.v.
33. Biz. 79-80; men bedenke dat (evenals in Engeland) de opstelling van de vakorganisaties in
Frankrijk eveneens sterk antagonistisch is, hetgcen onzeker maakt op welke wijze aan het rapport-
Sudreau verder vervolg zal worden gegeven.
34. Assemblte Nationale 1974-1975  no. 1211, Proposition  de  Loi  sur les groupes de socittts  et  la

protection des actionaires, du personnel et des tiers, Annexe au prods-verbal de la stance du
9 octobre 1974. Ook dit ontwerp voorziet in de instelling van een 'Comitt central de groupe' (art. 25).
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261. Luxemburg kent sinds enige tijd eveneens een wet betreffende mede-
zeggenschap op het niveau van de vennootschap en de onderneming. Bij wet
van  6 mei 197435 is voorzien dat ondernemingen  met  meer  dan 1000 werknemers
zogenaamde 'comitds mixtes' (waarin werknemers en vertegenwoordigers van
de werkgever gelijkelijk zijn vertegenwoordigd) moeten instellen (artt. 1 t/m 21).
Ondememingen  in de rechtsvorm  van  een  SA  met  meer  dan 1000 werknemers
moeten bovendien in hun Conseil d'Administration een derde deel van het
aantal leden doen benoemen door de werknemers.36
263. Belgie kent geen medezeggenschap in de organen van de vennootschap.Vakorganisaties staan hier - vooralsnog - afwijzend tegenover.37 Wel kent Belgia
sinds   1948 een wettelijke regeling voor ondernemingsraden38, conseils d'entre-
prise, welke zijn samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van
werknemers- en van werkgeverszijde. Bij Koninklijk Besluit van 27 november
1973 zijn aan de ondernemingsraden belangrijke informatierechten toegekend.
264. Denemarken, Sinds   1   januari   1974   worden   twee   leden   van   het   bestuul:39
gekozen door en uit het personeel van de vennootschap. Zulks geschiedt alleen
indien- ten minste de helft der werknemers zich daarvoor uitspreekt.40
265. Zweden kent een soortgelijke regeling als de Deense. De verkiezing van
werknemersleden  in het bestuur van vennootschappen  met  meer  dan  100  werk-
nemers geschiedt door locale vakorganisaties. De thans geldende regeling is vantijdelijke (tot 30 juni 1976) en experimentele aard.41
266. Noorwegen. De in 1972 gewijzigde vennootschapswetgeving voorziet in een
werknemersvertegenwoordiging in vennootschapsorganen. In ondernemingen
in de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met meer dan 50, doch minder
dan 200 werknemers wordt - indien de meerderheid der werknemers zich daar-
voor uitspreekt - het bestuursorgaan, de 'Styre', voor een derde decl (met een
minimum van twee leden) door en uit de werknemers gekozen en benoemd.
Vennootschappen met meer dan 200 werknemers moeten een gescheiden toe-
zichthoudend orgaan, de Bedriftsforsamling42 instellen, dat eveneens voor een
derde deel wordt samengesteld uit werknemersleden.43

35.   Loi du 6 mai 1974 instituant des comit6s mixtes dans les entreprises du secteur priv6 et organisantla reprdsentation des salarits dans les socittes anonymes, Journal Officiel du Grand-Ducht de
Luxembourg no.  35  du  10  mai  1974,  vgl.  meer  in het algemeen Berry,  a.w.,  blz.  96 e.v. en Stewart,a.w., biz. 145.
36. Artt. 22 e.v.
37.  Berry, a.w., biz. 3 e.v.; Stewart, a.w., blz.  51  e.v.
38.   Loi  du 20 septembre 1948 portant organisation de 1'6conomie. Zie Codes Belges, IV, Matibres
Sociales,  biz.  273  e.v.;  de  wet  is van toepassing op ondernemingen  met  meer  dan 50 werknemers.
39. Denemarken kent (nog) geen splitsing in bestuur en toezicht in twee onderscheiden organen.40. Vgl. Berry, a.w., biz. 22 e.v.. Stewart, a.w., biz. 65 e.v.
41.   in het voorstel tot wuziging van de Zweedse vennootschapswetgeving van augustus 1974 wordt
deze  materie niet behandeld; een wetsontwerp strekkende   tot een permanente regeling   van  de
medezeggenschap in de vennootschapsorganen is inmiddels aanhangig gemaakt.42. Deze Bedriftsforsamling heeft niet geheel en al het karakter van een Raad van Commissarissen.Aan dit orgaan zijn behalve het recht tot benoeming van de 'Styre' belangrijke finale beslissings-bevoegdheden gegeven onder meer met betrekking tot zeer belangrijke investeringen en organisato-
rische wijzigingen met belangrijke gevolgen voor het personeel.43.  Geeft een derde decl van de Bedriftsforsamling daartoe de wens te kennen, dan kan ook (behalve
de Bedriftsforsamling) het bestuursorgaan voor een derde decl uit werknemersleden bestaan.
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Sinds    1969 kent Noorwegen bovendien naast zogenaamde shop stewards

('tillitsmenn') ook ondernemingsraden ('bedriftutvalg'). Zulks krachtens een
overeenkomst tussen werknemers- en werkgeversorganisaties.44
161. Oostenrijk. Hier wordt de onderhavige materie beheerst door het nieuwe
Arbeitsverfassungsgesetz.45 Deze wet voorziet - behalve bijvoorbeeld ook in een
wettelijke regeling voor CAO's en de oplossing van geschillen omtrent regelingen
voor werknemers - in een vertegenwoordiging van werknemersleden (voor een
derde  deel)  in de Aufsichtsrat  van  een  AG of GmbH.46 Daarnaast wordt  ook
voorzien in de instelling van ondernemingsraden.47

268.    Met het bovenstaande is slechts een schetsmatig en onvolledig beeld

gegeven van medezeggenschapsregelingen in enkele Europese landen. Daarbij
merk ik op, dat na het afsluiten van deze studie door de Europese Commissie
is gepubliceerd het 'Green Paper on Employee Participation and company
structure in the European Community', hetwelk een nauwkeurig beeld geeft van
de situatie in de onderscheiden lid-staten.48 Sprekende over deze ontwikkelingen
is het van uitermate groot belang, dat men deze niet geisoleerd beschouwt in
het kader van het vennootschaps- en ondernemingsrecht. Voor een goed begrip
immers lijkt noodzakelijk de totale structuur van de arbeidsverhoudingen in een
bepaald land onder ogen te zien. Deze blijken sterk te verschillen. Zo stellen de
vakorganisaties in landen als Groot-Brittannie, Belgie, Frankrijk en Italie zich
sterk antagonistisch op tegenover de onderneming en lijken daarbij weinig
bereid hun medewerking te verlenen aan de totstandkoming van medezeggen-

schapsrechten in de organen van de onderneming, daar zij vrezen daardoor een
zekere - door hen als onwenselijk beschouwde - medeverantwoordelijkheid voor
ondernemingsbeslissingen te zullen moeten dragen. In een land als Duitsland (en
in mindere mate ook Nederland) streven de vakorganisaties daarentegen ook
door middel van deelneming in of invloed op de samenstelling van organen van
de onderneming naar een sterkere invloed op ondernemingsbeslissingen. Hier-
onder kom ik toe aan de ontwikkelingen op het niveau van de Europese Gemeen-
schappen. Daarbij is het goed de bedoelde verschillen van land tot land in
het achterhoofd te houden, indien men de kans van slagen van harmonisatie van
medezeggenschapsrecht wil inschatten. Zolang niet de systemen van arbeids-
verhoudingen als zodanig verder zullen zijn geconvergeerd, lijkt een eenduidige
regeling voor alle lid-staten m.i. nog ver weg.

44.  Vgl.  voor wat betreft de medezeggenschap in Noorwegen: Van Rhijn, Medezeggenschap  m
Noorwegen, SMA 1975, blz. 404 e.v.
45.   Bundesgesetz  vom 14. Dezember 1973 betreffend die Arbeitsverfassung, Bundesgesetzblatt  fiir
die  Republik Oesterreich, jaargang  1974,  biz.  393-434.
46. Par. 110 ArbVG.
47.  Par. 50 ArbVG e.v.; daarnaast valt ook te wijzen op de Betriebshauptversammlung (alle werk-
nemers), de Gruppenversammlungen der Arbeiter und der Angestellten en de Betriebsausschuss,
waaraan bijzondere rechten toekomen.
48.   Belangstellenden  mag  ik daar verder naar verwijzen; het Green Paper is gepubliceerd  op  12
november  1975,  COM (75) final, supplement  8/75  bij het Bulletin der Europese Gemeenschappen.
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5.1.4.   Ontwikkelingen   inzake   de   medezeggenschap   in   het   kader   van  de   Europese
Gemeenschappen

269. De werkzaamheden en initiatieven van de Europese Commissie winnen
vooral ook op het gebied van het vennootschapsrecht in toenemende mate aan
gewicht.49 Werd aanvankelijk de titel waarop de Commissie haar voorstellen tot
harmonisatie van het vennootschapsrecht baseerde, zijnde art. 54, bestreden,
thans lijkt die discussie aan gewicht te verliezen. Waar deze initiatieven thans
ook betrekking hebben op het terrein van het medezeggenschapsrecht (dat
- als gezegd - sterk is ingebed in de arbeidsverhoudingen binnen een bepaald
land), moet worden opgemerkt, dat deze zich niet zo gemakkelijk laten 'har-
moniseren', daar zij veelal wortelen in en bepaald worden door het totale
sociaal-economische en culturele patroon van een bepaald land.
270. Op deze plaats wil ik verder voorbijgaan aan de verspreide bepalingen,
welke voorkomen in het ontwerp-Derde Richtlijn50, het voorontwerp van een
Verdrag inzake internationale fusies51, de richtlijn inzake collectief ontslag52 en
het ontwerp voor een richtlijn inzake het behoud van rechten van werknemers
bij fusies.53 Daarbij zijn belangrijke rechten voorzien ter bescherming van de
belangen van de werknemers. Hierna zal ik op enkele daarvan nog in het bij-
zonder terugkomen. Op deze plaats wil ik slechts opmerkingen maken ter zake
van de medezeggenschapsregels in het ontwerp voor een Vijfde Richtlijn54
en het gewijzigde ontwerp-Statuut voor een Europese Naamloze Vennootschap
van 23 april 1975.55

211. Vilfde Richtlijn. Dem heeft betrekking op naamloze vennootschappen,
welke ingevolge art. 2 ten minste drie afzonderlijke organen moeten hebben,
te weten een bestuur, een orgaan van toezicht en de algemene vergadering van
aandeelhouders. Volgens art. 4 moeten de lid-staten voor vennootschappen
met meer dan 500 werknemers voorschrijven de samenstelling van het toezicht
welke zich richt naar een van  de twee volgende modellen:
(i)  De benoeming van de leden van het toezichthoudende orgaan geschiedt
49. Op welke wijze de weI gesignaleerde gevaren van desintegratie van de EG invload zouden kunnen
hebben laat ik hier verder buiten beschouwing.50. Vgl. art. 54 lid 3 sub g, 100, 220 en 235. De vraag is steeds onder welke van dem bepalingen de
Commissie moet opereren. Zie daaromtrent onder meer Supplement, blz. 9 e.v.
51.   Voorstel  voor een derde richtlijn  van  de Raad inzake fusies van naamloze vennootschappen
d.d.   16  juni 1970, gewijzigd bij voorstel  d.d. 4 januari 1973. COM/72/1668  def.   Zie ook Rapport
Commissie-Vennootschapsrecht  d.d.  16 jum  1970 en  NV 48,  biz.  177  e.v. met bijdragen  van  Van  der
Grinten e.a.; zie in het bijzonder Hekkelman,  biz.  185 e.v.
52. Ontwerp van Verdrag over de internationate fusie van naamloze vennootschappen en Rapport
inzake het Ontwerp van Verdrag, Supplement   13/73   bij het Bulletin   voor de Europese Gemeen-
schappen.
53.   Vastgesteld  door  de  Raad  op 17 februari 1975, Publikatieblad  no.   L  48  d.d. 22 februari  1975,
biz.  29 e.v., waarover Houtman, Kollektief Ontslagrecht op Europees niveau, SMA  1975,  blz.  245 e.v.
54. Publikatieblad no. C 104 d.d. 13 september 1974, blz. 1 e.v. waarover Houtman, t.a.p., blz.
249 e.v.
55. Voorstel voor een Vijfde Richtlijn met betrekking tot de structuur van de naamloze vennoot-
schap, Supplement 10/72 bij het Bulletin van de Europese Gemeenschappen. Vgl. Rapport Commissie-
Vennootschapsrecht   d.d.   11   juni   1974; vgl. verder Green Paper on Employee participation   andcompany structure in the European Communities, COM (75) 570 final.
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door de Alt. Echter wordt ten minste een derde van het aantal leden
benoemd door of op voorstel van de werknemers of hun vertegenwoordigers.
Voor wat betreft tweederde - door de  AV te benoemen - van het aantal
leden is opengelaten het benoemingsrecht op andere wijze te regelen dan

door opdracht aan de AV. Dit model komt globaliter overeen met de
regeling krachtens Par. 76, 77 van het Duitse Betriebsverfassungsgesetz
1952 (welke ongewijzigd van kracht zijn gebleven   in de tekst   van   1972,
doch waarvan thans de vervanging wordt voorgenomen met het ontwerp
Mitbestimmungsgesetz 1974/1975).

(ii)   De benoeming geschiedt volgens - het aan het Nederlandse recht ontleende -
cooptatiemodel met echter alleen een recht van bezwaar voor de AV en
de werknemers (of hun vertegenwoordigers) op grond van ongeschiktheid
of 'dat het orgaan van toezicht gelet op de belangen van de vennootschap,
de aandeelhouders en de werknemers56 door zijn benoeming te eenzijdig zal
zijn samengesteld'.57

272. Het toezichthoudende orgaan zijn belangrijke bevoegdheden toegekend,
onder  meer: de benoeming  van het bestuur  Cart.  3  lid  1)  en de goedkeuring  van
belangrijke bestuursbesluiten  (art.  12  lid  1).
Tegen het ontwerp zijn velerlei bezwaren aan te voeren, o.a. dat het geen,
althans volstrekt onvoldoende, rekening houdt met concernverhoudingen. Ik
kom daarop nog terug.
Ook echter kan worden opgemerkt, dat de ontwikkelingen in Europa in het
medezeggenschapsrecht zich ook sinds de publikatie hebben voortgezet, zoals
ik met de hierboven gegeven schets hoop te hebben aangetoond. De Commissie
heeft dat bezwaar onderkend en mede om die reden inmiddels terzake het
'Green Paper on Employee Participation and company structure in the European
Communities' gepubliceerd. Bedoeling is dat naar aanleiding daarvan een
publieke discussie zal worden gehouden, waarna aan de hand van de resultaten
daarvan zal worden overgegaan tot het schrijven van een herzien ontwerp
Vijfde Richtlijn.58

273. Ontwerp-Statuut Europese Naaniloze Vennootschap. Na het Voorontwerp-
Sanders59 werd door de Commissie een eerste voorstel gepubliceerd voor een
Statuut Europese Naamloze Vennootschap.60 Na het advies van het Europese
Parlement61 werd door de Commissie een gewijzigd voorstel gepubliceerd op

56.   Vgl.  art.  140: 'het belang  van de vennootschap  en  de  met haar verbonden onderneming',  waar-
mede het beginsel van een opgesplitste belangenvertegenwoordiging in ons recht wordt vermeden.
Zie Rapport Commissie-Vennootschapsrecht, biz. 6.
57.   Vgl.   art.   158:   'niet naar behoren   zal zijn samengesteld'; vgl. Rapport Commissie-Vennoot-
schapsrecht, blz. 6, waar - m.i. terecht - bezwaar wordt gemaakt tegen deze - toch principiele -
amendering van het 'Nederlandse model'.
58. Zie Green Paper, Introduction:  The need for community legislation,  biz.  7-12.
59. Zie daaromtrent het speciale NV-nummer, NV 45, blz. 189-249 met bijdragen van Sanders,
Y. Scholten, Treurniet, L6wensteyn, Maeijer, T. Drion, Pruijt, Uniken Venema, A. van Oven,
Van der Grinten en Lancee.
60. Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het Statuut voor Europese naamloze
vennootschappen  d.d.  24 juni 1970, supplement Bulletin 8-1970.
61.   11  juli 1974, Publicatieblad C93,7 augustus  1974.
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23 april 1975.62 ,v[et name de regels betreffende de medezeggenschap hebben
- naar  het  zich laat aanzien - een belangrijke rol gespeeld  bij de vertraging,die de vaststelling van het gewijzigde ontwerp-Statuut SE heeft ondergaan.
Het Europese Parlement heeft uitgesproken ideeen geformuleerd aangaande de
medezeggenschap in de Raad van Toezicht (RvT) en de Europese Onder-
nemingsraad (EOR). 3
274.  Een RvT oefent toezicht uit op het bestuur, dat iedere drie maanden rapport
uitbrengt aan de RvT betreffende de stand van zaken van de vennootschap enhaar dochterondernemingen (art. 73).64 De RvT bestaat uit een oneven aantal
(door drie deelbaar) leden, waarvan een derde wordt benoemd door de AV,
een derde door de werknemers en het derde een derde deel wordt gecoapteerddoor de eerderbedoelde groepen (art. 74a jo. art. 75). Werknemersvertegen-
woordigers worden gekozen uit eigen werknemers, doch indien hun aantal drie
bedraagt kan een niet-werknemer worden gekozen. Zijn het er meer dan drie,dan kunnen als zodanig twee personen wordeti aangewezen (art. 137). De ver-
kiezing geschiedt door een door de werknemers van de SE (ook die van haar
dochters binnen de EG) gekozen college van kiesmannen.
De te coilpteren leden kunnen slechts worden benoemd uit personen, die daartoe
worden voorgedragen   door   1)   de   AV;   2) het personeelsvertegenwoordigende
orgaan en 3) het bestuur. Voorgedragen kunnen alleen worden personen,'die algemene belangen vertegenwoordigeft, de nodige kennis van zaken bezitten
en niet rechtstreeks afhankelijk is van de belangen van aandeelhouders, dewerknemers of hun beider organisaties' (art. 75a).65

215. Een Europese Ondernemingsraad moet ingesteld worden bij elke SE dietenminste twee bedrijven met elk ten minste 50 werknemers in verschillende lid-
staten heeft Cart. 100). Taak is de belangen van de werknemers te behartigen.De bevoegdheid ervan is beperkt tot aangelegenheden die verscheidene niet in
dezelfde lid-staat gelegen bedrijven betreffen en welke niet nationaal geregeldkunnen worden (art. 119).
Bij een 'moeder-SE' moet een centrale EOR (CEOR) worden ingesteld in hetgeval de SE ten minste twee dochters (met minimaal 50 werknemers) heeft in
twee verschillende lid-staten Cart. 130).
276. Interessant voor onze beschouwingen zijn de regels van concernrecht 65a,
welke in het ontwerp-statuut zijn opgenomen. Indien door een dominerende

62. COM (75) 159 def.
63. Vgl. Rapport Bruger, Europees Parlement, Zittingsdocumenten 1974-1975,26  juni   1974,
Document 67/74, blz. 8,36-52, 67-100; zie omtrent de medezeggenschapsregelingen in het nieuwe
ontwerp-statuut  SE  in het bijzonder: Schotvanger, Het Ontwerp-Statuut  voor  de  SE 1975, Enigekanttekeningen  bij de medezeggenschapsregeling,  NV  54,  biz.  30 e.v.;  zie ook Timmermans,  TVVS1975, blz. 339 e.v.
64.   Waar naar artikelen wordt verwezen zij opgemerkt,   dat het betreft de tekst  van 1975 (tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld).
65. Op verschillen en overeenkomsten met het stelsel van de Structuurwet kom ik hieronder nog
terug.
65.a.  Vgl.  omtrent  het  concernrecht  in  Duitsland,  Nederiand,  het  SE-statuut  en  her  voorontwerp  Richt-
lijn concernrecht respectievelijk: 1.3.2.-1.3.3.; 2.3.2.-2.3.3.; 6.1.5, 6.1.6.-6.1.7.
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onderneming een uniforme leiding wordt uitgeoefend over een afhankelijke
onderneming66 en een van deze beide een SE is, is er sprake van een concern in

de zin van het statuut (art. 223). In dat geval genieten de outside-aandeelhouders

in de dochterondernemingen een speciale bescherming. De moeder moet een

uitkoopsom in baar geld, een aandelenruil of dividendgarantie voorstellen

(artt. 228 t/m 233). De AV beslist over het voorstel (art. 234). Het vergelijk met

outside-aandeelhouders moet gepubliceerd worden.
277.-Vanaf het moment dat zulks is geschied kan de dominerende onderneming
bindende instructies geven aan het bestuur van de afhankelijke vennootschap

(art. 240). Heeft deze laatste een toezichthoudend orgaan met goedkeurings-

bevoegdheden, dan kunnen dem worden overruled doordat de moeder de

instructie herhaalt met goedkeuring van haar eigen toezichthoudend orgaan.
Voorwaarde is dan wel dat de werknemers van de SE (en haar dochters) in dat

orgaan 'zodanig zijn vertegenwoordigd, dat zulks gelijkwaardig is aan de voor
een SE geldende regeling' (art. 240).67

218. Crediteuren. van afhankelijke concernondernemingen worden beschermd
doordat de moeder aansprakelijk is voor de verbintenissen van de afhankelijke
concemvennootschappen  Cart.  239 lid  1).68
279. Ook  van de zijde  van de Europese Commissie - zo  kan men derhalve

stellen - zijn belangrijke initiatieven genomen, welke bij vaststelling van de (nog
te wijzigen) Vijfde Richtlijn ertoe zouden leiden, dat in het vennootschapsrecht
der lid-staten bepalingen omtrent de medezeggenschap in het toezichthoudend

orgaan van naamloze vennootschappen moeten worden opgenomen. Voor wat
de SE betreft wordt door eventuele vaststelling yan de verordening voorzien in

een vennootschapsvorm naar supra-nationaal recht, welke een geheel eigen - in

belangrijke mate origineel - systeem van medezeggenschap geeft. Het originele
zit naar mijn mening vooral hierin, dat het ontwerp-statuut een organische

oplossing zoekt voor het probleem van de medezeggenschap in concernver-
houdingen. Intussen moet men ook in het oog houden, dat toepassing van de

rechtsvorm van een SE vooralsnog (bij gebreke van een verder geharmoniseerd

vennootschapsrecht in de lid-staten) niet erg goed mogelijk lijkt. Het zou op
vele punten leiden  tot een inbreuk  op het nationale ondernemingsrecht;  vast-

stelling van het Statuut is m.i. dan ook niet eerder mogelijk, dat vooraleer het

recht in de lid-staten verder is geharmoniseerd. Dit geldt behalve voor meze-

zeggenschaps- en concernrecht, in het bijzonder ook voor het fiscale recht.

66.  Voor de definitic van dominerende en afhankelijke ondernemingen, zie art. 6 en Toel. biz. 137;

vgl. ook Toel. (1970), blz. 15, 16.
67. Is de instruerende moeder zelf ook een SE, dan is aan deze voorwaarde per definitie voldaan.

Heeft deze de rechtsvorm van een vennootschap naar nationaal recht, dan kunnen verschillen op-
treden. Aangenomen mag worden dat Nederlandse, Duitse en Deense vennootschappen, welke

medezeggenschap in de RvC kennen aan die voorwaarde voldoen, mits zij ook de werknemers over

de grenzen betrekken bij de uitoefening van benoemings- c.q. aanbevelings- en vetorechten. De

regeling  van de herhaalde instructie overigens is ontleend  aan het Duitse recht:  Par.  308,3  AktG;

vgl. Schotvanger, HV 54, biz. 25 e.v., welke uitgebreid op dem en verdere vragen ingaat.
68. De moeder kan echter pas worden aangesproken nadat de schuldeiser een afhankelijke vennoot-
schap tevergeefs in gebreke heeft gesteld; zie hierna  6.1.5.
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De artt. 275 SE-statuut e.v. zijn niet toe te passen zolang de fiscale harmonisatie
niet verder zal zijn tot stand gekomen.69
Duidelijk  is in ieder geval,  dat men - sprekend over ontwikkelingen  in  het
medezeggenschapsrecht - het oog mede gericht moet houden op de ontwikke-
lingen in Europa, zowel in de afzonderlijke landen als op het Brusselse niveau.

5.2.   Concernleiding en medezeggenschap: het medezeggenschapsrecht als onder-
deel van intern concernrecht

5.2.1. Intern en extern concernrecht

280. Hebben wij hierboven enkele ontwikkelingen getraceerd zoals die zich in
enkele Europese landen, alsook op EG-niveau hebben voorgedaan met betrek-
king tot op ondernemingen in het algemeen toe te passen medezeggenschaps-
systeem, duidelijk moge zijn, dat daarmede het beeld niet compleet is. Eenbijzonder probleem immers vormt de toepassing respectievelijk toepasselijkheid
van medezeggenschapsmodellen binnen concernverhoudingen. Hoe immers - zo
luidt de vraag - doet men tegelijkertijd recht  aan de economische concern-
eenheid en de daarbinnen tot behoud van die concerneenheid noodzakelijkeruimte voor het kunnen uitoefenen van een algemene concernleiding aan de enekant en aan de andere kant aan de wenselijkheid om een eenmaal gekozen
medezeggenschapssysteem binnen concernverhoudingen op aangepaste wijze totzijn recht te doen komen? Vooral doet zich dit probleem voor waar een concern
is opgebouwd uit juridisch afzonderlijke vennootschappen en bepaalde mede-
zeggenschapsregels worden aangeknoopt aan de rechtsvorm van een onderne-
ming.
Ook hier is het leerzaam een enkele vergelijking te trekken met buitenlandse
rechtsstelsels en EG-voorstellen. Vooraleer daar aan toe te komen lijkt het mij
nuttig nog eens te wijzen op het belang van  het - naar mun opvatting - ver-
helderend onderscheid tussen intern en extern concernrecht. (Zie daaromtrent
ook hierboven no. 128 e.v.) Een en ander hier nog eens kort uiteen te zetten is
daarom van belang, omdat  het - waar  in dit hoofdstuk de medezeggenschapvan werknemers aan de orde is binnen concern- en joint-venture-verhoudingen -
een beter inzicht geeft in de invloeden van het medezeggenschapsrecht in die
verhoudmgen.  C Verder  zij  op  deze plaats  verwezen naar  de  behandeling  van alge-
mene   concernrechtelijke   problemen;   zie   voor   het   Duitse   concernrecht:    1.3.2   en
1.3.3;   het   Nederlandse  'concernrecht'   kwam  aan  de   orde   in   2.3.2   en   2.3.3;   het
concernrecht in het SE-statuut kwam hiervoor reeds summier aan de orde in nos.
273  e.v.  en  wordt  verder  ook  behandeld  in  6.1.5;  het  Voorontwerp  Richtlijn  Con-
cernrecht  zal  worden  behandeld  in 6.1.6  en  6.1.7.)

69. Vgl. voorstel voor een Richtlijn betreffende de gemeenschappelijke regeling voor moeder-
maatschappijen en dochterondememingen uit verschillende lid-staten  d.d. 15 januari  1969 en  ook  hetvoorstel voor een Richtlijn betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingenen  inbreng van activa met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lid-staten; beide voor-stellen zijn opgenomen in VVS Algemeen Deel onder IC.
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281. Het concernrecht houdt   zich - in het algemeen gesteld - bezig   met   de

toelaatbaarheid van een Fremdbestimmung van een juridisch zelfstandige

vennootschap. Daarbij   doen zich vooral de volgende facetten   voor:   a)   de
organisatie en juridische toelaatbaarheid   van een algemene concernleiding;

b) de bescherming van outside-aandeelhouders en c) bescherming van crediteuren.

De belangen van laatstgenoemde groeperingen immers kunnen door de algemene

concernleiding ten nadele (overigens evenzeer en vaker ten voordele !) worden
beinvloed doordat de dochtervennootschap niet eigen belangen, doch concern-
belangen nastreeft, m.a.w. dat het door haar te voeren beleid wordt ingepast

in het algemene concernbeleid. De mate waarin zulks geschiedt - ik wees daar
reeds eerder  op - kan zeer verschillen naar gelang  tijd en omstandigheden.
Men zal zich daarvan, wanneer het gaat om het vaststellen van concernrechte-

lijke normen, steeds nauwkeurig rekenschap moeten geven. Naar gelang van het
normatieve kader zal een andere benadering mogelijk moeten c.q. noodzakelijk
zijn.70
282. Bezien vanuit de concerneenheid zijn naar mijn mening de belangen van
outside-aandeelhouders71, zowel als die van crediteuren te beschouwen als

externe, doch wel onmiddellijk bij het lot van de onderneming betrokken
belangen. Dit laatste komt tot uitdrukking in de zorgplicht die de organen te

dien aanzien in acht hebben te nemen. Dat geldt ook - maar in andere zin -
voor nog verder verwijderde externe belangen, welke echter hun erkenning
behoren te vinden in door de overheid respectievelijk de wetgever aangegeven

normen, welke door de onderneming behoren te worden nageleefd. De onder-
neming is m.i. niet geEquipeerd als zodanig het 'algemeen belang' te behartigen.72

Genoemde belangen van outside-aandeelhouders en crediteuren  zijn - naar
huidige rechtsopvatting - niet belangen, welke een titel geven tot directe (mede-)
beinvloeding van het te voeren concernbeleid. Te dien aanzien zijn zij van
'externe' aard.73 Deze beschouw ik dan ook als vallende binnen het externe

concernrecht waaronder ik versta74 het geheel van regels, dat voorziet in een
regeling van de gevolgen van de Fremdbestimmung ten aanzien van externe

belangen:  outside-aandeelhouders,  crediteuren  en  werknemers in kwaliteit van
crediteuren.
Bezien wij de positie der werknemers (in het algemeen) binnen het concern, dan
is deze van andere aard voorzover het althans niet hun aanspraken op verdiend
loon betreft (in die zin zijn zij te beschouwen als crediteuren).

70.  Zo zal men bijvoorbeeld - m.i. - uiterst voorzichtig moeten  zijn om vennootschapsrechtelijke
normen inzake het concern rucksichtslos toe te passen in het kader van bijvoorbeeld het kartelrecht.
Daar immers zijn andere belangen, ook anders-geaarde normen aan de orde dan in het vennoot-
schapsrecht.
71. Ik geef in dit verband de voorkeur aan dem term boven de term minderheidsaandeelhouders
(zie bijvoorbeeld SE-statuut artt. 228-233), omdat een minderheidsaandeelhouder niet noodzakelijk
ook een 'outside'-aandeelhouder is. Met name immers niet in een joint venture!
72. Zie Boukema, Beekhuisbundel, blz. 53 e.v.
73. Daarmede misken  ik  niet de positie  van de outside-aandeelhouders  in het orgaan - de  AV -
van de dochter. De algemene concernleiding grijpt nu juist heen door - of zo men wil 'over' - die
AV in de dochter. Naar huidig Nederlands recht echter is het juist die AV, waarvan de benoemings-
en ontslagbevoegdheid het 'ultimum remedium' is ter handhaving van het concernbeleid.
74. Zie hierboven 3.1.2.
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Erkend is inmiddels hun specifieke belang bij een (zekere mate van) invloed op
het in de onderneming te voeren beleid. In de Nederlandse wetgeving - zomede
als in de verschillende buitenlandse wetgevingen en het SE-statuut - heeft die
erkenning plaats gevonden op twee niveau's, te weten de vennootschap (in de
RvC) en de onderneming (door middel van ondernemingsraden). Het mede-
zeggenschapsrecht in deze zin geeft derhalve instrumenten om invloed te nemen
op de vaststelling en uitvoering van het beleid. Dat beleid op zichzelf is in
concernverband reeds een probleem. Accepteert het recht de uitoefening van een
algemeen concernbeleid over 'juridisch zelfstandige' dochtervennootschappen,
accepteert het daarmede dat binnen de economische concerneenheid het alge-
mene concernbeleid door (het bestuur van) de moedervennootschap wordt
bepaald en dat dit door de dochtervennootschap wordt gevolgd, dan normeert
het daarmede - als ik het zo even mag zeggen - de 'binnenkant' van het concern.
Het is in dit kader dat het medezeggenschapsrecht75 zijn plaats heeft. Om die
reden reken ik dit - voorzover het concerns betreft - tot het interne concernrecht,
waaronder ik versta76 het geheel van regels, dat samenhangt met de mogelijkheid
om in concernverband een algemene concernleiding uit te oefenen en de structuur
van die algemene concernleiding (binnen de interne organisatie van het concern).
Door deze koppeling van probleemgebieden en het stellen daarvan kunnen
deze - m.i. - beter belicht en duidelijker op elkaar afgestemd worden.  Als
problemen van intern concernrecht zie ik onder meer de vraag of en, zo ja, op
welke wijze de moedermaatschappij een concernleiding over haar dochter-
ondernemingen kan uitoefenen; de bevoegdheid  tot het geven van aanwijzingen
aan het bestuur van de dochtervennootschap; de vraag naar de afdwingbaarheid
daarvan; de juridische verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid   van   de   be-
sturen van moeder en dochter; de vraag waar en op welke wijze medezeggen-
schapsorganen en/of -bevoegdheden worden geimplementeerd; de vraag welke
invloed de opbouw van het concern in afzonderlijke rechtspersonen heeft op de
aanknoping van medezeggenschapsnormen.

5.2.2.   Medezeggenschap  als  probleem  in  concernverhoudingen
283.  Als ik mij beperk tot medezeggenschap door middel van de RvC (krachtens
de Structuurwet) en door middel van ondernemingsraden (krachtens de WOR),dan valt op te merken, dat het toekennen van 'medezeggenschap' op die niveaus
tot belangrijke problemen aanleiding kan geven. Problemen, welke in het
Nederlandse recht - m.i. - een goede regeling hebben gevonden, doch welke ik
voor het algemene begrip toch kort even wil aanstippen nu deze in de interna-
tionale ontwikkelingen niet steeds duidelijk worden onderkend. (Zie omtrent
e.e.a. ook hierboven nos. 132 e.v.)

75. Ter voorkoming van misverstand wijs ik erop, dat ik met de term medezeggenschapsrecht
- tenzij anders aangegeven - in het bijzonder het oog heb op de rechten van werknemers ingevolge
de Structuurwet en de WOR; Bakels/Opheikens, Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, biz. 116
e.v. spreekt zeer treffend over 'ondernemingsorganisatorische arbeidsrecht'.
76. Vgl. 3.1.2.
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284. Het concern is in beginsel te beschouwen als tan onderneming, immers

66n economische eenheid, bestaande uit een conglomeraat van vennootschappen
voorzover het de juridische vormgeving betreft, bestaande voor wat de organisa-
torische opbouw betreft uit meerdere 'ondernemingen' in de zin van technisch-
organisatorische eenheden.77 De onderlinge economische afhankelijkheid van
de delen brengt de noodzaak met zich mee van een adequate concernleiding,

opdat het geheel en de samenstellende delen - in het belang van alle betrokkenen

- zo goed als mogelijk kan worden nagestreefd. Kenmerk van een goed bestuur

is, dat de leiding erin slaagt onder wisselende omstandigheden een evenwichtige
koers te houden. Efficiency in de besluitvorming is, voor het behoud van een

goede organisatie, vereist. Zulks geldt met name in een ingewikkelde - veelal

internationale - concernopbouw, waarbinnen de leiding moet kunnen beschik-

ken over een adequaat instrumentarium om die leiding - in de mate waarin en
op het tijdstip waarop zulks noodzakelijk is - te kunnen uitoefenen. Dit om haar
verantwoordelijkheid tegenover alle betrokkenen te kunnen waarmaken.
285. In het vorige hoofdstuk78 heb ik reeds betoogd, dat de titel waarop de

concernleiding - uiteindelijk - berust is gelegen  in de macht  van  de  AV,  in
het bijzonder de bevoegdheid tot benoeming en ontslag van bestuurders. Onder

invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen is de invloed van de AV in
een grote vennootschap met (sterk) gespreid kapitaal duidelijk afgenomen.
Voor die vennootschappen is krachtens de structuurregeling het centrum van de
vennootschappelijke macht verschoven naar het bestuur en de RvC.79 Zulks is
aanvaardbaar in een situatie waar de AV een werkelijk anoniem karakter draagt,
doch niet in de situatie waarin zich de dochtervennootschap bevindt, welke in

beginsel slechts   66n   of  enkele   aandeelhouders   kent (of waarvan   50 %   of  de
meerderheid in handen is van een bepaalde onderneming). Wordt echter de

toepasselijkheid van medezeggenschapsregels (in het bijzonder de verplichting
tot het instellen van een RvC, welke met medezeggenschapsinvloed wordt

samengesteld en die dus niet de functie vervult namens de aandeelhouderi
moedermaatschappij toezicht uit te oefenen op het bestuur van de dochter80

gekoppeld aan de rechtsvorm van een onderneming, zonder daarbij acht te slaan
op concernverhoudingen, dan kan zulks leiden tot een min of meer ernstige

verstoring van het concernbeleid. In strijd met de werkelijkheid immers wordt

de dochtervennootschap (door ook daarin de instelling van een RvC die met
invloed van werknemers wordt samengesteld voor te schrijven) behandeld als
een werkelijk zelfstandige vennootschap (enkelvoudige of concerntopvennoot-
schap) en zal deze vennootschap (en haar onderneming) geisoleerd kunnen
worden uit het concernverband. Geen zekerheid bestaat immers, dat het concern-

77.  In de zin dus zoals geformuleerd in art. 1 lid WOR (Bedrijfsvestigingen of -onderdelen).
78. Zie 2.3.2.
79. Zie 2.1.
80. Dus optreedt in een situatie zonder een werkelijk geanonymiseerde veelheid van aandeelhouders;

vgl.  SER-advies 19 september  1969; MvT Structuurwet,  biz.  14; vgl. Rapport Commissie-Vennoot-

schapsrecht betreffende  Vij fde Richtlijn,  blz.  5  e.v.; vgl. Annex  I (Companies which are member

of a group) bij het Green Paper on Employee Participation and Company Structure in the European
Communities, blz. 103 e.v.

185



POSITIE WERKNEMERS IN JOINT VENTURE

beleid in de dochter zal worden geaccepteerd indien aan de RvC daarin het
recht wordt toegekend het bestuur te benoemen en te ontslaan bepaalde be-
sluiten van het bestuur (welke zouden moeten zijn ingepast in het totale concern-
beleid) goed te keuren.81
286. Ook op het niveau van ondernemingsraden kunnen in concernverband
(meer nog dan bij 66n vennootschap met meerdere 'ondernemingen') belangrijkeproblemen rijzen82, indien de concernsamenhang wordt miskend. Naarmate men
aan de vertegenwoordigingen van werknemers belangrijke bevoegdheden (en
met name medebeslissingsrechten) toekent, zou toepasselijkheid daarvan binnen
alle 'ondememingen' (in de zin van technisch-organisatorische eenheden) en
op alle niveaus de vaststelling en invoering van een afgewogen (concern)beleid
ernstig belemmeren, daar in dat geval belangrijke distorsies zouden kunnen
optreden tussen de door diverse OR-en (respectievelijk GOR-en en/of COR)
ingenomen standpunten. Een efficiente besluitvorming, waarbij bovendien alle
relevante belangen adequaat worden betrokken, kan daardoor (vrijwel) on-
mogelijk worden.
Een onderscheid tussen bevoegdheden, die de directe beinvloeding van het
beleid mogelijk maken en die welke niet zodanige mogelijkheid bieden, alsmede
betreffende het niveau waarop die bevoegdheden worden uitgeoefend, lijkt mijbij dit alles te moeten worden aangehouden. Voor de vele fundamentele en
technische problemen die zich in dit vlak voordoen moge ik verwijzen naar
Schotvangers beschouwingen omtrent de medezeggenschapsregelingen in hetOntwerp-Statuut-SE (1975).83
287. Ook de bevoegdheden op het niveau van ondernemingsraden (welke direct
of indirect een medebeslissingsrecht geven ten aanzien van het te voeren onder-
nemingsbeleid) wil ik rekenen tot wat ik heb genoemd het interne concernrecht.
De consequentie, die zulks in mijn opvatting met zich meebrengt is deze, datmen in de normstelling tegen elkaar zal moeten afwegen de noodzaak tot een
efficiente beslissingsstructuur tegen de gerechtvaardigde aanspraken van de
werknemers op medezeggenschap (ik gebruik deze term hier in ruime zin) ophet niveau van de ondernemingsraden (respectievelijk GOR en COR). Dat is- meen ik -  een van de belangrijkste problemen van het interne concernrecht.
Bij de normering van het interne concernrecht zijn enkele kernvereisten - al-
thans naar mijn mening - in het oog te houden:

81.   Ik mag bijvoorbeeld wijzen op problemen  in het kader  van het management development.  Eencomplexe organisatie, zoals die zich in concernverband voordoet, stelt aan het concernbestuur zeer
hoge eisen. Een daarvan is, dat men een ruime mate van management-ervaring heeft opgedaan inverschillende leidende functies binnen het concern. Dit klemt temeer binnen een internationaalconcern. Daarbu wordt weI eens een vergelijking gemaakt met de oplei(ling van ambtenaren in deBuitenlandse Dienst. In eigen land kan men bijvoorbeeld denken aan de 'opleiding' van burge-meesters, die eveneens hun loopbaan in kleinere gemeenten aanvangen en pas daarna in aanmerkingplegen te komen voor belangrijkere posten (grotere gemeenten, posten bij de centrale overheid) inde openbare diensten.
82. Vgl. Slagter,  a.w.,  biz.  268.  zie  voor  wat het Statuut-SE (1975) betreft Schotvanger,   NV  54,
blz. 30 e.v.

83. NV 54. biz. 30 e.v.
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(i) Voorop lijkt mij te moeten staan de centrale plaats van het concernbestuur

en de verantwoordelijkheid die dit heeft om in het belang van alle be-
trokkenen het concern zo goed mogelijk te leiden.

(ii) De gerechtvaardigde belangen der werknemers bij (een zekere) mede-
beinvloeding van en toezicht op het beleid (zowel ten aanzien van de
strategieformulering op langere termijn als ten aanzien van beleidsbeslis-
singen op kortere termijn) behoren te worden erkend, rekening houdend
met het niveau binnen het concern, waarop die rechten kunnen worden

uitgeoefend.
(iii) Daarbij zullen de medezeggenschapsrechten (daaronder begrepen de invloed

op de samenstelling van de RvC) als 66n geheel in ogenschouw dienen te
worden genomenw om op die wijze de organisatie en de efficiency in de
besluitvorming niet onnodig te belasten.

(iv) Een polarisatie tussen de aandeelhouders- en werknemersbelangen dient te
worden voorkomen waar het gaat om de samenstelling en taak van com-
missarissen nu immers bij het functioneren van de onderneming ook andere
belangen zijn betrokken.85

(v)  Oplossingen van intern en extern concernrecht zullen in organisch verband
moeten worden bezien en genormeerd.

5.2.3.   Het  Nederlandse medezeggenschapsrecht geplaatst  naast enkele  buitenlandse
stelsels en de Europese voorstellen inzake de Vilfde Richtlijn en de SE

288. Voor de uitwerking in het Nederlandse recht van de boven - algemeen
geformuleerde - uitgangspunten en overwegingen moge ik verwijzen naar het-
geen ik daaromtrent in hoofdstuk 2 heb opgemerkt.86
Voor wat betreft de werknemersinvloed in het vlak van het toezicht op het
concern, hebben wij gezien, dat door de Nederlandse wet de concernsamenhang
in deze zin is erkend, dat indien een RvC is ingesteld bij de moeder en de samen-

stelling en bevoegdheden daarvan conform de Structuurwet zijn geregeld, dat
dan de dochtervennootschappen zijn vrijgesteld van de regeling. De regeling
grijpt aan in de vennootschap waar het concernbeleid wordt bepaald. Is die
concerntopvennootschap een buitenlandse vennootschap of een internationale
holding, dan is de vennootschap die aan de top staat van het Nederlandse deel
van een dergelijk concern onderworpen aan de gemitigeerde regeling. De rechten
van de werknemers op de samenstelling zijn op de door die vennootschap
(gegeven uiteraard dat zij aan de criteria voldoet van art. 153 lid 1) verplicht
in te stellen RvC onverkort van toepassing. In afwijking van het volledige

84. Sanders, De Europese NV, NV 49, blz. 6, gaat van dezelfde gedachte uit.
85. Men hoede zich er voor om de behartiging van die overige belangen 'samen te vatten' onder de

term 'algemeen belang'. Zulks  wijs ik principieel  af. Vgl. Boukema, Beekhuisbundel,  blz.  53  e.v.;

vgl. Snellen, diss., blz. 119 e.v. Anders dan soms wet wordt gesuggereerd is dit m.i. ook niet voorzien

in het nieuwe SE-statuut:   art.   75a  lid 3 geeft slechts een negatief vereiste ten aanzien   van  de   te

coopteren leden in de Raad van Toezicht, terwijl art. 80 lid 1 uitdrukkelijk bepaalt, dat de leden

'bij de uitoefening van hun functie waken over de belangen van de vennootschap en haar personeel'.
86. Zie 2.3.2.
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structuurmodel heeft de RvC niet de bevoegdheid tot benoeming van het
bestuur en vaststelling van de jaarrekening. WM behoudt hij de goedkeurings-
rechten ex art. 164. Op de uitzonderingsbepalingen betreffende joint ventures kom
ik hieronder apart terug.
289. Op het niv6au van de ondernemingsraden geven de artt. 33 e.v. WOR een
regeling, welke erin voorziet, dat aangelegenheden, die meerdere ondernemings-
raden betreffen 6f tot de competentie van een GOR87 6f tot de competentie
van de COR behoren. Een dergelijk stelsel biedt de mogelijkheid, dat de werk-
nemers hun invloed krachtens de WOR dAAr uitoefenen waar bepaalde onder-
nemingsbesluiten worden genomen. Betreft het aangelegenheden op het ge-
decentraliseerde niveau  van een bedrijfsonderdeel  en  gaat  het - vanuit  het
concernbestuur gezien - om beslissingen die een vorm en uitwerking geven aan
het algemene concernbeleid, dan is de invloed op dat gedecentraliseerde niveau
gewaarborgd door het bestaan van een OR op dat niveau. Naarmate de uit-
eindelijke besluitvorming verder  van dat niveau  af  komt te liggen schuift  de
werknemersinvloed als het ware mee op naar dat hogere niveau, naar GOR of
COR. Aan deze laatste is ingevolge de wet zelf in ieder geval voorbehouden de
structuurrechten (aanbeveling/veto) ten aanzien van de samenstelling van de
RvC uit te oefenen.88
290. Meerdere landen kennen op ondernemingsraadniveau een gelijksoortig
stelsel. Duitsland

kent  in  de  Betriebsverfassungsgesetz  1972  een  systeem  dat  op

ondernemingsraadniveau duidelijk rekening houdt met het bestaan van concern-
samenhangen. Zo kunnen naast Betriebsrate89 ook Gesamtbetriebsratego en een
Konzernbetriebsrat91 worden ingesteld waarvan de competenties op gelijke wijze
als naar de Nederlandse WOR zijn geordend.92 Ook het Oostenrijkse Arbeits-
verfassungsgesetz  1974  kent een soortgelijke regeling.93
Naar huidig Frans recht bestaat slechts een 'comit6 central d'entreprise' in het
geval, dat de onderneming van 66n vennootschap uit meerdere '6tablissements'
bestaat; niet dus in concernverband met meerdere vennootschappen.94 Een
wettelijke regeling in laatstbedoelde zin wordt echter wel aanbevolen in het
Rapport-Sudrea1195 en ook voorgesteld in art. 25 van het initiatief-ontwerp
Coust6.96
Naar Belgisch recht kan een soortgelijk effect bereikt worden doordat art. 17
87. Zie wetsontwerp  13 054 (inzake instelling groepsondernemingsraden).
88. Vgl. Schotvanger, De samenstelling van de centrale ondernemingsraad in een concern, NV 50,
blz. 28-30, die al heeft gepleit voor de tussentrap van de GOR om te voorkomen, dat op het centrale
niveau te weinig aangelegenheden zouden kunnen worden behandeld, omdat - naarmate de COR
breder is samengesteld - er minder zaken zijn die 'gemeenschappelijk' zijn.
89.  Pars.  7-25  BVG 1972.
90. Pars. 47-53 BVG 1972.
91. Pars. 54-59 BVG 1972.
92. Zo stemt Par. 58, 1 BVG in grote mate overeen met art. 35 WOR terwijl de bevoegdheden van
de Gesamtbetriebsrat ingevolge Par. 50,1 BVG zal overeenstemmen met het gewijzigde art. 35 WOR,
zoals voorgesteld bij Wetsontwerp  13  054  (zie  noot  166).
93.   Par. 40 ArbVG  1974.
94.   Art.  21   lid  1   en  2  van de Ordonnance 45-280  du 22 fevrier 1945 instituant des comit6s d'entre-
prises.
95. Blz. 71-74, vgl. noot 30.
96. Zie noot 34.
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van  de  Wet  van 20 september 194897 toelaat  dat de comita d'entreprise, 'd'aprds
l'importance et la structure de l'entreprise (peut) se subdiviser en sections
d'entreprise (. . .)'. Het gaat dan echter om onderdelen van 66n onderneming,
niet om een concernverband met verschillende vennootschappen.
Als gezegd kent het Engelse recht geen ondernemingsraden.98
Ook het SE-statuut houdt rekening met concernsamenhangen waar het de
medezeggenschap op OR-niveau betreft. Een Europese Ondernemingsraad
(EOR) moet ingesteld worden indien de SE meerdere bedrijven (6tablissements)
heeft in verschillende lid-staten   (art.   100);  een CEOR indien  de SE meerdere
dochters heeft in verschillende lid-staten (art. 130). Art. 134 geeft een compe-
tentieregeling in gelijke zin als art. 35 WOR.99
291.  Bdzien  wij  echter de medezeggenschap op het niveau van de RvC, dan zien
wij, dat concernsamenhangen in dit vlak niet steeds even scherp zijn doordacht.
Het probleem in het Duitse recht is - m.i. - vooral dat het medezeggenschaps-
recht zich langs eigen weg heeft ontwikkeld naast het vennootschapsrecht.
Het Mitbestimmungsrecht heeft zich in feite als een stuk Arbeitsrecht ontwikkeld.
Daarbij komt dat de 'Mitbestimmung' steeds een sterk politiek karakter heeft
gehad, reden waarom bij de vaststelling van het nieuwe Aktiengesetz 1965 bij
het daarin opgenomen concernrecht niet het 'Konzernmitbestimmungsrecht' is
betrokken. Ook bij de vaststelling van het BVG 1972 zijn de oude bepalingen
op dit punt ongewijzigd gehandhaafd100 in afwachting van een nieuwe regeling.101
Wel zijn regels toepasselijk met de strekking om 'herrschenden Unternehmen' te
verplichten om een 'mitbestimmte Aufsithtsrat' in te stellen, in die gevallen,
waarin een zodanige onderneming   niet   zelf  aan de criteria voldoet;   de   ver-
plichting tot instelling van Aufsichtsrat met werknemersleden 'schuift dan op'
naar  boven; de werknemers  van de dochters worden dan toegerekend  aan  de
moeder (vaak een holding). Zodanige regels vindt men in het Mitbestimmungs-
ergiinzungsgesetz102,  Par.  778  BVG  1952  en  Par.  5  Reg E Mitbestimmungsgesetz
1974. Met deze regeling kan men vrede hebben.103 Bezwaarlijk is het echter, dat

97. Zie noot 38.
98. Vgl. noot 26.
99. Bij de ondernemingen naar nationaal recht van de lid-staten blij ven de nationale regelingen
betreffende ondernemingsraden van toepassing; vgl. verder Schotvanger, NV 54, biz. 30 e.v.
100. Pars. 76-77 BVG 1952; vgl. hierboven 5.1.3 onder a.
101. Zie noot 23.
102. Gesetz zur Erglingzung des Gesetzes uber die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Auf-
sichtsriiten und Vorstanden der Unternehmen des Bergbaus und der Eisen und Stahl erzeugenden
Industrie, vom 7. August 1956 Bundesgesetzblatt I, blz. 707; voor wat het thans geldende Par. 77a
BVG betreft heeft Hueck, Zwei Problemen der Konzernmitbestimmung. Festschrift fur Barz, biz. 241
e.v. gewezen op de divergentie tussen deze bepaling, die zegt dat alleen werknemers van 'einge-
gliederte' of middels Beherrschungsvertrag beheerste ondernemingen naar boven worden toegerekend
en Par. 76,4 BVG, zeggende dat alle werknemers in het concern (ruimer begrip) deelnemen aan de
verkiezing van werknemersteden in de Aufsichtsrat.
103. Buitentandse ondernemingen kunnen met hun Duitse dochter-AG een Beherrschungsvertrag
afsluiten. Betreft  het een  GmbH, dan bestaat ex  Par. 35 GmbHG een Weisungsrecht: vgl. Martens,
Mitbestimmung, Konzernbildung und Gesellschaftereinfluss, ZHR 1974, blz. 179-226, in het
bijzonder blz. 191 e.v. Blijft echter staan, dat het niet geheel bevredigend is, dat Duitse moeders
van een internationaal concern met meer dan de helft der werknemers buiten Duitsland uitsluitend
onderworpen is aan werknemersinvioed van de Duitse werknemers.
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ook de economisch onzelfstandige dochtervennootschap verplicht is een 'mit-
bestimmte' Aufsichtsrat in te stellen: hier ontbreekt een 'vrijstellingsmechanisme'
als  in het Nederlandse recht. Vooral wanneer men denkt  aan 100 %-dochters
betekent zulks, dat de Aufsichtsrat plotseling als een soort Fremdkdrper104 in
de interne concernorganisatie een rol gaat spelen. In een paritaire positie (zoals
thans in de kolen- en staalindustrie reeds bestaat, doch ook is voorzien in het
nieuwe Mitbestimmungsgesetz) kan zulks een ernstige verstoring en vertraging
in de vaststelling van het concembeleid betekenen. Daarbij moet bedacht
worden, dat de goedkeuringsbevoegdheid niet als in art. 164 Boek 2 BW is
gelimiteerd tot een aantal met name genoemde bestuursbesluiten, doch ingevolge
Par. 111,4 AktG bij besluit van de Aufsichtsrat zelf kan worden vastgesteld.
Grens aan deze bevoegdheid is dat de Aufsichtsrat niet in de plaats van het
bestuur zelf treedt.
292. Vanuit de werknemersbelangen gezien moet worden opgemerkt, dat deze
niet alleen een grote scala van rechten en bevoegdheden hebben krachtens de
BVG    1972 op ondernemingsraadniveau    (ook op concernniveau (Konzern-
betriebsrat), doch bovendien nemen alle werknemers (ingevolge Par. 76,4 BVG)
deel aan de verkiezing van leden in de Aufsichtsrat van de moeder, zodat de
verplichte Aufsichtsrat op dochterniveau vanuit de grondgedachte van het
Mitbestimmungsrecht ook niet noodzakelijk lijkt.105
Daar staat tegenover dat in het Duitse AG-Konzernrecht het instructierecht
van de moeder is erkend indien   aan een aantal voorwaarden is voldaani06;
voor het geval de Aufsichtsrat van een dochter toestemming weigert te geven tot
een op instructie van de moeder voorgenomen bestuurshandeling, kan de
instructie bindend herhaald worden maar alsdan slechts met toestemming van
de Aufsichtsrat van de moeder.107
293. Daarnaast kan gewezen worden op Par. 15 Mitbestimmungsergiinzungs-
gesetz  en  Par.  29  Reg  E 1974, welke voorschrijven,  dat de rechten (auf Grund
von Beteiligungen) van de moeder bij benoeming en ontslag van bestuurders,
alsook ten aanzien van besluiten tot liquidatie, fusie of omzetting of tot voort-
zetting na liquidatie, dan wel de overdracht van haar vermogen in de dochter
uitsluitend kunnen worden genomen op grond van besluiten van de Aufsichtsrat
van de dochter. Deze besluiten behoeven dan echter uitsluitend de meerderheid
van de van aandeelhouderszijde (= de moeder) benoemde leden. De eerder
aangevoerde bezwaren van meer principilile aard echter worden ook door deze
bepalingen niet weggenomen. Toegegeven moet echter worden, dat door deze

104. Zeker binnen de structuur van de GmbH; vgl. hierboven 2.4.2.5.
105. Vgl. art. 158 lid 13 jo. art. 153 lid 3 Boek 2 BW.
106.  Zie 1.3.3.
107. Deze regeling geldt slechts bij het bestaan van een Beherrschungsvertrag of in het geval van een
'eingegliederte' vennootschap.  Zie  Par.  308.3 jo.  Par.  323,1  AktG.  vgl.  art.  240  lid 3 SE-statuut  en
artt. 23 lid 2 en 48 lid 2 Voorontwerp Richtlijn Concernrecht; overigens zij aangetekend, dat een
dergelijk instructierecht in deze zin opgevat niet in alle opzichten het meest geeigende middel is om
de concerneenheid te waarborgen; zie Schotvanger,  NV  54,  biz.  30 e.v.
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voorzieningen het systeem op dochterniveau duidelijk beter werkbaar wordt.108

Blijft staan echter m.i. dat op deze wijze de economisch onzelfstandige dochter-
vennootschap, welke men vaak zal willen behouden, bijvoorbeeld met het oog
op merk- en handelsnaampolitiek (zoals zich vaak min of meer permanent
voordoet na overname van een vennootschap), een oneigenlijke rol gaat ver-
vullen. Het verschil tussen deze en de niet geincorporeerde bedrijfsafdeling of
-divisie lijkt dan ook niet gerechtvaardigd.
294. In het vlak van de 'medezeggenschap' (in de organen der vennootschap)
zijn (nog) geen bijzondere concernbepalingen opgenomen in het Franse, Luxem-
burgse, Deense, Zweedse en Noorse recht.109 Voor wat betreft de Oostenrijkse
Betriebsverfassungsgesetz kan gewezen worden op Par. 110,5 ArbVG bepalende,
dat voorzover de moeder niet meer werknemers heeft dan de helft van het
aantal wat te werk wordt gesteld in alle dochters gezamenlijk aan de verkiezing
van de werknemersleden in de Aufsichtsrat van de moeder behalve door de
Zentralbetriebsrat bij de moeder ook door alle overige Betriebsrate (in de
dochters) wordt deelgenomen. Verder bepaalt Par. 29 GmbHG (Oostenrijk) dat
dochter-GmbH's met minder dan 500 werknemers vrijgesteld zijn van de
verplichting tot instelling van een Aufsichtsrat. Deze uitzondering geldt niet voor
Aktiengesellschaften. Par. 29 GmbHG (nieuw) is tegelijk met de nieuwe Arbeits-
verfassungsgesetz in werking getreden.
295.  Bezien wij de VKfde Richtlijn, dan valt ook daar het ontbreken van adequate
concernvoorzieningen onmiddellijk in het oog. Iedere naamloze vennootschap
(onverschillig of deze een moeder- dan wel een dochtervennootschap is) met meer
dan 500 werknemers moet een toezichthoudend orgaan instellen op de samen-

stelling waarvan de werknemers invloed hebben volgens het co8ptatie- dan wel
het huidige Duitse BVG-model (2/3 te benoemen door AV, 1/3 door werk-
nemers). De bezwaren daartegen lopen grotendeels parallel met de bezwaren,
welke ik reeds  in hun algemeenheid heb aangeduid onder 5.2.2; deels  ook  met
die welke ik bij het Duitse recht heb aangetekend. Voor het overige moge ik
op deze plaats volstaan met verwijzing naar het Rapport van de Commissie-
Vennootschapsrecht inzake het Voorstel voor een Vijfde Richtlijn d.d. 11 juni
1974.110

108. Deze opmerking geldt ook de na lang overleg in de coalitieregering tot stand gekomen bepaling,
dat de voorzitter van de Aufsichtsrat wordt gekozen door de aandeelhoudersvertegenwoordigers in
de Aufsichtsrat. Deze voorzitter heeft dan vervolgens bij staking van stemmen een doorslaggevende
stem. Het is interessant crop te wijzen, dat deze wijziging in het oorspronketijke Reg E 1974 vooral
ook is veroorzaakt om te voorkomen, dat de wet eenmaal aangenomen zijnde door het Bundes-
verfassungsgerichtshof in strijd met de Duitse grondwet ('verfassungswidrig') zou worden verklaard
wegens strijd met de daarin opgenomen Eigentumsgarantie.
109.   Wel kent Noorwegen een bepaling vergelijkbaar  met  ons  art. 156 (vrijstellingsmogelijkheid  op
verzoek aan minister); in Zwe(len kan een afwijkende regeling overeengekomen worden in overleg
met de vakorganisaties.
110. Zie in het bijzonder blzz. 5-10, 15, 17; zie verder ook Aalders, De Vijfde Richtlijn inzake
vennootschappen, SMA 1975, biz. 222 e.v. in het bijzonder biz. 227 die ook wijst op de afwijkingen
van het codptatiesysteem   in de Richtlijn   en het Nederlandse structuurmodeD; Uniken Venema,
Tien jaren na het Rapport Verdam,  NV  52,  in het bijzonder blz.  176, 177; overigens moge ik wijzen
op het schriftelijk antwoord van de Commissie 503/73, Publicatieblad C39 d.d. 6 april 1974, waarin
de Commissie aangeeft zich van de typische concernproblematiek bewust te zijn.
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296. Voor wat betreft het SE-statuut zijn de daartegen in te brengen bezwaren
betreffende de internconcernrechtelijke aspecten eveneens van vergelijkbare aard
met die welke hierboven in het algemeen zijn geformuleerd (5.2.2) daar immers
het statuut niet voorziet in vrijstelling van het medezeggenschapsmodel indien
het een dochter-SE betreft.
Uniken Venemalli heeft   ten   aanzien   van   het   Commissie-ontwerp   van   1970
opgemerkt dat nu enerzijds door art. 240 een instructierecht werd voorzien
(zodra is voldaan aan de voorschriften ter bescherming van outside-aandeel-
houders en crediteuren), anderzijds echter een medezeggenschapsregeling (op
RvT-niveau) werd voorgesteld (zonder uitzondering van dochtervennoot-
schappen), zulks tot een herbezinning op de instructieproblematiek112 ZOU
moeten leiden. Hij stelt daarbij dat - uitgaande van de noodzaak van een effi-
ci8nte bestuursvrijheid - tweearlei keuze mogelijk is waarmede een redelijk
evenwicht kan worden bereikt tussen medezeggenschap van de werknemers der
dochtervennootschap en uitoefening van uniforme concernleiding door de
moeder. Die keuze is tussen:  a) een afzonderlijke medezeggenschapsregeling  in
de dochter met daarnaast een uitdrukkelijke gebondenheid van het bestuur van
de dochter aan de instructies van de moeder113 en b) het bieden van de mogelijk-
heid voor concerns tot een medezeggenschapssysteem (of althans die elementen
daarvan die de uniforme leiding van de moeder op een te ingrijpende wijze
zouden kunnen uitschakelen) dat uitsluitend aan de concerntop wordt toegepast.
De door hem geformuleerde voorkeur voor het laatste systeem (dat wij ook in
de Structuurwet kennen) heeft geen gehoor gevonden bij de Europese Commissie
zoals ook wel te verwachten was nu deze zich vooral heeft laten inspireren door
het Duitse recht. Het statuut kent nu een instructierecht, dat thans blijkens
art. 240 lid 2 op gelijke wijze als in het Duitse recht (Pars. 308,3 en 323,1 AktG)
door de goedkeuringsbevoegdheid van het toezichthoudende orgaan van de
dochter kan heengrijpen, mits de moeder een RvC heeft op de samenstelling
waarvan de werknemers een invloed hebben gehad welke vergelijkbaar is met
die welke zij op de RvT van een SE zouden hebben (art. 240 lid 3).114 Voor-
waarde voor het overrulen van de RvT op dochterniveau is voorts dat dit ge-
schiedt met toestemming van de RvT (RvC) van de moeder (art. 240 lid 2).
297. Een kritische bespreking van deze deels nieuwe opzet in het ontwerp-
statuut SE vindt men in het recente artikel van Schotvanger.115 Deze wijst er
terecht op, dat de regeling in feite hinkt op twee gedachten. Enerzijds vindt men
een consequent doorgevoerd systeem volgens hetwelk de vertegenwoordiging
van werknemers op het niveau van de ondernemingsraden zich helemaal doorzet
tot aan de SE-moeder. Zulks door middel van een getrapt systeem van nationale

111.   Voorstel  (van de Europese Commissie)   voor cen verordening inzake de Europese naamloze
vennootschap (SE), Titel VII, Concernrecht, NV 49, blz. 42 e.v., in het bijzonder blz. 48/49.
112.   Ik zou zeggen: het interne concernrecht.
113.  Zoals in Duitsland:  Par.  308,3 en  323,1  AktG (zie hierboven).
114.  Aan deze voorwaarde is per definitie voldaan indien de moeder zelf een SE is; dezelfde regeling
is opgenomen in de artt. 23 lid 2 en 48 lid 2 van het Voorontwerp Richtlijn concernrecht.
115. Het Ontwerp-Statuut voor de  SE 1975, Enige kanttekeningen  bij de medezeggenschapsregeling,
NV 54, biz. 30 e.v.
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OR-en (voor Nederland en Duitsland zelf mogelijk reeds getrapt via GOR-en
en COR) naar een of meerdere Europese OR-en en tenslotte nog een Centrale
Europese OR. Anderzijds zet de vertegenwoordiging van werknemers op het
niveau van de RvC zich eveneens door tot de RvC van de moedermaatschappij
(onverschillig of deze de rechtsvorm heeft van een SE of van vennootschap naar
nationaal recht). 'Men kan zich met recht afvragen - aldus Schotvanger - waarom
de ontwerpers voor deze opzet hebben gekozen, in plaats van eenvoudig te
bepalen, dat in de hier bedoelde gevallen de dochter-SE geen RvT volgens de
voorschriften van het Statuut behoeft te hebben. De vertegenwoordiging van het
belang van de werknemers van de dochtervennootschappen - en daar is het bij
dit alles toch voornamelijk om te doen - is immers juist in deze gevallen behoor-
lijk  gewaarborgd ! Terecht wijst  hij er daarbij  op,  dat het instructierecht niet  is
te beschouwen als een normaal instrument tot handhaving van de concern-
eenheid en stelt de vraag wat zou moeten gebeuren indien het bestuur van de
dochter gesteund door de eigen RvC weigert een door de moeder gegeven
instructie op te volgen, zelfs nadat de RvC van de moeder (ingevolge art. 240
lid 2) het vereiste fiat heeft gegeven. Daar slechts de RvC van de dochter het
ontslagrecht heeft, zal er in een dergelijk geval voor de moeder niets anders
opzitten dan het onwillig bestuur door de rechter tot nakoming van de in-
structie te veroordelen.
Het instructierecht blijkt daarmee - aldus beschouwd - niet een 'instrument voor
een soepel ondernemingsbeleid'.
Schotvanger pleit dan ook terecht voor het geheel achterwege laten van een
RvC op dochterniveau respectievelijk voor handhaving van de bevoegdheid
van   de   AV   (= de moeder) tot benoeming en ontslag van bestuurders  der
dochtervennootschap.
298. De problematiek van het interne concernrecht is naar mijn mening in het
SE-statuut - zoals ook  blijkt uit het  betoog van Schotvanger - niet erg helder
doordacht. Daar valt verder bij op te merken, dat ook de samenhang met
problemen van extern concernrecht onvoldoende is onderkend. Nu er in het
stelsel van intern concernrecht in de ogen van de Europese Commissie behoefte
was aan een instructierecht van de moeder (omdat men niet zoals in het Neder-
landse interne concernrecht de dochter wilde vrijstellen c.q. de belangrijkste
AV-bevoegdheden voor de moeder wilde handhaven) heeft men van daaruit
betrekkelijk ralfilijnig doorgeredeneerd en ook de zwaarst denkbare conse-
quenties (aan die aldus gegeven instructiebevoegdheid) verbonden in het externe
concernrecht. Men zie de bepalingen inzake bescherming van outside-aandeel-
houders en de onbeperkte aansprakelijkheid voor crediteuren van de dochter.
Het geheel overziende is het systeem van intern en extern concernrecht in het
SE-statuut derhalve inconsequent. Gaat men uit van de gedachtengang, dat het
uitoefenen van concerninvloed niet verboden behoort te worden, doch dat deze
feitelijk niet mag strekken ten nadele van direct bij de dochter betrokken rele-
vante belangen, dan zien wij in het SE-statuut het volgende. Intern worden aan
werknemers van de dochter alle rechten toegekend om te participeren in de
medezeggenschapsrechten bij de moeder (vanuit de gedachte dat dur de uit-
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eindelijke beslissingen worden genomen); tegelijk   moet de dochter   wM   een
RvC hebben (de dochter zou toch een belangrijke mate van zelfstandigheid
hebben?). Tegelijkertijd worden externe belangen beschermd door terzake
rechtstreekse verplichtingen op de moeder te leggen.
299. Te wijzen op de bezwaren, die kleven aan de in het SE-statuut gevolgde
gedachtengang is temeer van belang nu de Europese Commissie er blijk van
heeft gegeven in een soortgelijke richting te denken waar het betreft de oplossing
van het medezeggenschapsprobleem in concernverhoudingen in het kader van
de Vijfde Richtlijn. Men zie de Annex I bij het 'Green Paper on employee

participation and company structure in the European Communities' (waartegen
dezelfde bezwaren zijn in te brengen als door Schotvanger genoemd ten aanzien
van het SE-ontwerp), alsook de artt. 23 lid 2 en 48 lid 2 van het Voorontwerp
Richtlijn Concernrecht. Bezwaar tegen dit laatste Voorontwerp is overigens
orfier meer dat het onvoldoende rekening houdt met de problematiek van het
interne concernrecht voorzover het betreft beinvloeding van het concernbeleid
door  regels van medezeggenschap. Zie verder  6.1.6 en  6.1.7.

5.3.  De joint venture en de Structuurwet

5.3.1.    De  meervoudige   concernrelatie  van  de  joint   venture  tot  de  partners

300.  In het tweede hoofdstuk  heb ik uiteengezet  dat - in mijn opvatting - de
joint venture (in de door mij omschreven zin) in een meervoudige concern-
relatie staat tot de in de joint venture deelnemende partners.116 Het rechts-
karakter van de gezamenlijke vennootschap heeft als bijzondere karaktertrek,
dat de band tussen de partners binnen het vennootschappelijke verband (tevens)
van contractuele aard is. Anders dan in de enkelvoudige of concerntopvennoot-
schap (moedermaatschappij) meen ik dat de AV in de joint venture de bevoegd-
heid toekomt een algemene concernleiding uit te oefenen (zie: 2.4). De gezamen-
lijke vennootschap heeft bij uitstek een 'close character', m.a.w. deze wordt bij
uitstek intuiti personae aangegaan en in stand gehouden.
In deze samenhang kunnen binnen de meervoudige concernrelatie (ernstige)
problemen ontstaan, indien medezeggenschapsnormen worden aangeknoopt aan
de rechtsvorm van de onderneming. Geldt dit reeds in het algemeen - zoals ik
hiervoor stelde - bij de joint venture speelt dit probleem een des te belangrijker
rol. Plaatsen wij dit immers in het kader van het interne concernrecht, dan
krijgen wij het beeld te zien van een meervoudig 'geleide' onderneming. (Dat di6
leiding van joint venture tot joint venture, van beleidsonderdeel tot beleids-
onderdeel en van tijd tot tijd van verschillende intensiteit kan zijn bracht ik
reeds herhaaldelijk naar voren.) Die meervoudige leiding in de joint venture
echter is gezien het complexe besluitvormingsproces van kwetsbaarder aard
dan het geval is in de interne concernrechtelijke verhouding tussen de moeder en
haar  100 %-ige dochter.

116. Zie 2.3.3.2-4.
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301.   Plaatst  men op dochterniveau  een RvC welke met werknemersinvloed  is
samengesteld, met de opdracht toe te zien op de belangen van de vennootschap
en de met haar verbonden onderneming en met de bevoegdheden ex artt. 162,
163 en 164 Boek 2 BW, tussen de AV (= de gezamenlijke door het joint-venture-
contract gebonden partners) en het bestuur, dan zou zulks tot effect (kunnen)
hebben, dat de RvC zich onafhankelijk zou opstellen (zoals een 'structuur-
RvC' behoort te doen). Dit zou tot ernstige spanningen kunnen leiden met de
partners, waar het betreft de nakoming van hun wederzijdse verplichtingen
daar het immers de interne organisatie (i.h.b. de wijze waarop de partiltle
Gleichordnung gestalte wordt gegeven) zal verstoren bij gebreke van een door-
slaggevende invloed van de partners op de samenstelling van die RvC (die dus
niet meer als een soort 'policy committee' kan en mag optreden). Spanningen
echter ook met het bestuur, waar het betreft het uitoefenen van de algemene
concernleiding door de partners.117 Spanningen ook in het vlak van de mede-
zeggenschap van werknemers, waar immers de vraag zou rijzen of de (C)OR
van de joint venture nog wel zou kunnen worden opgenomen in de interne
overlegstructuur van de partners (art. 33 e.v. WOR) en of de werknemers van de
joint venture dan nog wel zouden moeten participeren in de uitoefening van de
rechten van aanbeveling en bezwaar (art. 158 lid 6) bij de partners.
302. Laten wij thans bezien hoe de vrijstelling respectievelijk mitigatie van de
verplichting tot het instellen van een RvC bij joint ventures in het Nederlandse
recht gestalte heeft gekregen. Daarbij zij reeds thans met de grootste nadruk
gewezen op het feit, dat die vrijstellingen gepaard gaan met speciale regelingen
(ik spreek nog slechts over het interne concernrecht: ook in het externe concern-

recht gelden speciale regels in het kader van de vrijstelling118) ter waarborging
van de gerechtvaardigde en door de wet (Structuurwet; WOR) verleende invloed
van werknemers op de leiding van het concern en de daartoe behorende onder-
nemingen. In het kader van de WOR gelden geen vrijstellingen.

5.3.2.   De  vrijstelling   van   toepassing   van  het   structuurmodel  op  joint   ventures   in
het Nederlandse recht

303. De structuurregeling in Boek 2 BW (art. 153 e.v.) verplicht een grote
naamloze (en volgens art. 263 ook een grote besloten) vennootschap aan het
Handelsregister opgaaf te doen, dat zij voldoet aan de criteria die haar maken tot
'grote' vennootschap. Die criteria  zijn:  a) het geplaatsta kapitaal der vennoot-
schap moet tesamen met de reserves volgens balans en toelichting ten minste
f  10 000 000 bedragen;   b) de vennootschap   (of een rechtspersoon waarvan
zij rechtstreeks of middellijk voor eigen rekening ten minste de helft van de

117. Maar daarbij doet zich al het probleem voor of men de gebondenheid aan die instructies nog
weI mag aannemen nu het bestaan van een RvC een dwingend patroon van 'Gewaltentrennung
tussen de organen aanbrengt. Hier blijkt het verschil tussen de Duitse (gevolgd in het SE-statuut 1975)
en de Nederlandse benadering. Ik kom daarop terug bij de vrijwillige toepassing van het structuur-
model.
118. Zie 6.2.1-4.
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aandelen houdt) moet krachtens wettelijke verplichting een OR hebben in-
gesteld;  c)  bij de vennootschap  (en de rechtspersonen waarvan zij rechtstreeks
of middellijk voor eigen rekening ten minste de helft van de aandelen houdt)
moeten in de regel ten minste 100 arbeiders werkzaam zijn.119 Is de eerder
bedoelde opgave bij het Handelsregister gedorende drie onafgebroken jaren
ingeschreven, dan is de vennootschap onderworpen aan het Structuurmodel
(art. 154) en moeten de statuten in overeenstemming worden gebracht met de
toepasselijke artikelen  158  en  164  (ex  art. 165). Hierbij zij meteen aangetekend,
dat de joint ventures waarin door de partners wordt deelgenomen voor de helft
of meer van het geplaatste kapitaal meetellen voor de vraag of wordt voldaan
aan de sub b en c genoemde criteria. Voor het eerste criterium zal zulks mede
afhankelijk kunnen zijn van de vraag of en, zo ja, op welke wijze is geconsoli-
deerd.120
304. De wetgever heeft  er - ik stelde  dat al meermalen - naar gestreefd  een
stelsel te ontwerpen, waarbij tegelijkertijd recht werd gedaan aan de handhaving
van de concerneenheid en de daartoe noodzakelijke interne beleidsstructuur en
een gerechtvaardigde mate van medezeggenschap van werknemers op het in het
concern gevormde beleid. Daartoe is gebruik gemaakt van een drietal mechanis-
men121 te weten
(i) het samentellingsmechanisme (de structuurregeling geldt ook voor de

vennootschap, die slechts tesamen  met  door  haar - direct of indirect -
beheerste ondernemingen voldoet aan de criteria van art. 153);

(ii) de vrijstellingsregels (een vennootschap die aan de structuurcriteria, welke
hierboven zijn aangeduid, voldoet, wordt vrijgesteld, indien zij - direct of
indirect - wordt beheerst  door een vennootschap, waarop de structuur-
regeling toepasselijk is) en

(iii) het opschuiven van medezeggenschap (de structuurrechten van de OR in een
structuurvennootschap worden - mede - uitgeoefend door de OR van een
- direct of indirect - beheerste vennootschap).  Men  kan  deze  drie  me-
chanismen voor een goed begrip van het totaal, niet los van elkaar zien.

305. Bezien wij het samentellingsmechanisme in joint-venture-verhoudingen, dan
geldt, dat (ingevolge art. 153 lid 2 onder b en c) de OR en het aantal werknemers
van een 50/50-joint venture worden toegerekend aan beide partners. Art. 153
lid 2 spreekt immers over het middellijk of onmiddellijk voor eigen rekening
houden van ten minste de helft van de aandelen in een andere vennootschap waar
het gaat om deze toerekening van OR en het aantal werknemers. In de 50/50-
joint venture is daaraan voldaan. Gezien het in de structuurregeling gehanteerde
begrip 'dochteronderneming' 122, geldt het hier in feite een toerekening van
dochterondernemingen. De Wet houdt (althans voorzover betreffende het

119. Zie verder omtrent de genoemde criteria: Supplement  blz.  15  e.v.,  Van der Grinten, De criteria
van toepassing en de voorziene vrijstellingen, in: De nieuwe structuur van de grote NV en BV, blz. 3 a.
120. Zie IJsselmuiden, VVS, IJ, blz. 125 e.v. en Rechtspersonen ad art. 319; vgl. ook 2.3.3.3.
121. Ik ontleen dit onderscheid aan VVS, IIB, biz. 267.
122. De dochteronderneming wordt omschreven als de vennootschap (rechtspersoon), waarvan
ten minste de helft der aandelen rechtstreeks of middellijk door een andere vennootschap (rechts-
persoon) voor eigen rekening wordt gehouden. Zie MvT Structuurwet biz.  14 1.k.; vgi verder 2.3.3.1.
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samentellingsmechanisme) geen rekening met de mogelijkheid van een 49/51-
verhouding in een joint venture, waarbij de zeggenschap (in afwijking van de
deelneming in het kapitaal) tussen de partners in een 50/50-verhouding is
geregeld.
Het is dunkt mij juist om hier - gezien de ratio van de door middel van het
aandelenbezit bestaande (mogelijkheid  tot het uitoefenen van) zeggenschap -
toe te rekenen  aan de partner, welke formeel slechts  49 %  van het aandelen
kapitaal bezit, materialiter echter  een 50 %-positie inneemt krachtens de tussen
de partners bestaande onderlinge regeling tot samenwerking.123
Waar het hier betreft de toerekening aan de partners en derhalve ook de vraag of
deze zelf behoren te worden onderworpen aan de structuurregeling is er geen
reden de OR en het aantal werknemers van de joint venture toe te rekenen aan
bijvoorbeeld de vijf partners, die ieder met  20 %  in een joint venture deelnemen.
Hieronder kom ik op deze joint ventures (waarin geen der partners afzonderlijk
50 %  of meer houdt) nog terug in verband  met de vrijstellingsregel  en  de  miti-
gatieregeling.
306. Op de juridische achtergrond van het vrijstellingsmechanisme ben ik hier-

voor (onder 5.2) reeds uitvoerig ingegaan. Bezien wij thans de technische uit-
werking in de structuurregeling, dan kan vastgesteld worden dat krachtens
art. 153 lid 3 sub a zijn vrijgesteld:
(i) joint ventures waarin   voor   50 %   of meer wordt deelgenomen   door  een

vennootschap, waarop de structuurregeling geheel of gemitigeerd van
toepassing  is; in feite betreft  het  hier een vrijstelling voor dochtervennoot-
schappen (gezien   de   in   de   MvT   op de Structuurwet 1971 gegeven   om-
schrijving);  het feit  dat deze  50 % wordt gehouden tezamen  met een andere
vennootschap krachtens een 'onderlinge regeling tot samenwerking' (een
joint venture overeenkomst) speelt hierbij geen rol.

(ii)    Vrijgesteld   is  ook de joint venture, waarin  voor ten minste   50 % wordt
deelgenomen 'krachtens een onderlinge regeling' door twee of meer ven-
nootschappen, waarop het structuurmodel geheel of gemitigeerd van toe-
passing is.

De eerste uitzondering onder (i) is logisch. Als gezegd valt deze joint venture
volledig onder de dochtervrijstelling. Tegelijkertijd vindt toerekening plaats in
het kader van de structuurcriteria ex art. 153 lid 2 (zie hierboven no. 305). De
tweede uitzondering onder (ii) geeft iets meer problemen. De vrijstelling is
- terecht - gebaseerd  op de gedachte,  dat het intern concernrechtelijke kader
ruimte dient te bieden voor een beleidsvorming en -uitvoering binnen de lijnen
van de door de partners uitgeoefende gemeenschappelijke leiding. Niet geheel
consequent echter is het dat de OR van de hier bedoelde joint venture niet

123. Ik moge in dit verband wijzen op het verschil in opvatting tussen Van der Grinten, Supplement,
blz.  17  en  VVS,  IIB,  blz.  267  e.v.;  Van der Grinten  wit  met een beroep  op de rechtszekerheid  uit-
sluitend uitgaan van de financitle deelneming, terwijl het VVS-commentaar het 'houden voor eigen
rekening' van een deel van het kapitaal wil bezien in het licht van de mogelijkheid tot uitoefening
van zeggenschap. Zeggenschap zou 'de sleutel' moeten zijn. Met deze laatste gedachte ben ik het
(in beginsel) eens.
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ingevolge  art.  158  lid 13 bevoegd is deel te nemen  aan de uitoefening  van  de
structuurrechten in de partners, zijnde zulks toch de andere kant van de vrij-
stellingsgedachte.
307. Ter zake van het mechanisme, dat de Structuurwet biedt voor het op-
schuiven van medezeggenschap behoort  het  volgende  te  worden  aangetekend.124
Dit mechanisme komt er in de kern op neer, dat de medezeggenschap van werk-
nemers volgens het structuurmodel dAAr aangrijpt waar in het concern (binnen
Nederland althans) de werkelijke beslissingsmacht wordt uitgeoefend. In de
structuurregeling betekent zulks dat de aan de OR van de structuurvennootschap
toekomende structuurrechtent25 - mede - worden uitgeoefend door de OR(-en)
van - direct of indirect - beheerste vennootschappen. Veelal zal voor de inge-
volge  art.  158  lid 13 bevoegde OR-en (krachtens  art.  33  WOR) een Centrale
Ondernemingsraad worden ingesteld, welke     dan - exclusief - de bedoelde
structuurrechten bij de moedermaatschappij uitoefent. Zijn in de COR niet alle
bevoegde OR-en opgenomen, dan blijven de niet-opgenomen OR-en afzonderlijk
(naast de ingestelde COR) bevoegd de structuurrechten uit te oefenen.126 Ten
aanzien van joint ventures, welke zijn vrijgesteld, omdat een partner voor ten
minste 50 % deelneemt en de joint venture derhalve ten opzichte van die partner
als een dochteronderneming wordt behandeld, zal ook het opschuifmechanisme
volledig tot gelding komen. daar in art.  158 lid  13 alle OR-en bevoegd worden
verklaard, welke zijn verbonden aan de onderneming van vennootschappen,
waarin 'ten minste de helft van de aandelen middellijk of onmiddellijk voor eigen
rekening worden gehouden' door de structuurvennootschap. Neemt een partner
voor  50 %  deel  in een joint venture,  dan is derhalve  de  OR  van die joint venture
(mede) bevoegd de structuurrechten bij de partner uit te oefenen. Normaliter
zal derhalve ook deze OR worden opgenomen in de COR127 van de desbetref-
fende partner(s), opdat niet deze OR in de positie zou komen, dat hij volledig
bevoegd is naast de COR van de desbetreffende partner en op die wijze een
onevenredig zware invloed op de uitoefening der structuurrechten in de moeder
(partner) zou krijgen. (Scherp komt dit tot uitdrukking indien men zich het
geval voorstelt, dat in de COR bijvoorbeeld 800 werknemers zijn vertegen-
woordigd  en  de  OR  van de joint venture slechts 110 werknemers vertegen-
woordigt.) Alles nog afgezien van de (moeilijke) vraag wat rechtens zou zijn bij
afwijkende standpunten van de betrokken OR-en.128
308. Anders is dit alles echter in het geval van een joint venture waarin door
meerdere structuurvennootschappen wordt deelgenomen voor samen minstens
50 %,  doch  waarin  geen  van  de partners afzonderlijk voor  50 %  of meer  deel-
neemt. Stel drie partners nemen ieder voor een derde deel in het kapitaal van een

124.  Vgl. VVS, IIB,  biz. 279 e.v.;  Supplement,  blz.  116 e.v.,  127 e.v.; Schotvanger, t.a.p.
125. Art. 158 lid 6 (rechten van aanbeveling en bezwaar).
126. Zie Schotvanger,  t.a.p.  in het bijzonder  blzz.   25/26;   VVS,  IIB,  blz.  320  e.v.; vgl. Supplement,
biz. 133. Ten overvloede merk ik op, dat ook ik mij niet kan verenigen met Van der Grintens uitleg
van art. 52h lid 13 (= 158 lid 13 Boek 2 BW) dat indien de moedermaatschappij ze/f een OR heeft,
slechts deze OR exclusief bevoegd zou zijn de structuurrechten uit te oefenen.
127.   Op de problemen, die daarbij  een rol spelen   kom ik hieronder nog terug.  Zie  5.3.5.
128. Schotvanger, t.a.p., blz. 24 1.k.
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joint venture. Twee van de partners zijn structuurvennootschappen.129 Deze
joint venture is - eveneens krachtens art. 153 lid 3 onder a - vrijgesteld  (meer
dan de helft van het kapitaal wordt voor eigen rekening gehouden door twee
structuurvennootschappen). Toerekening130 - we zagen dat reeds - vindt  hier
niet plaats. Maar ook het opschuifmechanisme  (art.  158 lid 13) werkt hier niet.
De OR van deze joint venture immers is niet verbonden aan de onderneming
van een vennootschap, waarin door de deelnemende 'structuurpartners' voor
50 % of meer wordt deelgenomen. Dat betekent dus dat de werknemers van deze
joint venture ten opzichte van die partner(s) welke131 reeds aan de structuur-
regeling zijn onderworpen, geen invloed hebben op de uitoefening van de
structuurrechten bij de desbetreffende partners. Evenmin zal de toestemming van
de RvC der desbetreffende 'structuurpartners' vereist zijn voor besluiten als
bedoeld in art. 164, lid 1 onder j en k jo. lid 2. H/el echter zal de RvC in die
partners krachtens zijn algemene toezichthoudende en adviserende taak ook de
betrekkingen  van  de  vennootschap   (i.c.  de  partner)   tot  mede  door  deze  aangeguite
joillt Mumm m tie witoefening van zijn taak kunnen en behoren te betrekken.
De RvC kan daarbij alle informatie verlangen omtrent deze joint venture en
van zijn gevoelens doen blijken omtrent het met de andere partners uit te
oefenen algemene concernbeleid voor die joint venture.132 Deze regeling blijft
echter minder gelukkig.133  Zij  is - meen  ik - in  meer of mindere  mate  ook
innerlijk tegenstrijdig met de vrijstellingsregel. Is deze laatste gebaseerd op de
idee, dat waar (meervoudige) concernleiding wordt uitgeoefend, daartoe door
middel van vrijstelling van de structuurregeling ook de nodige ruimte toe moet
worden gegeven, terwijl de medezeggenschap dan als het ware 'door de vrij-
gestelde vennootschap heen' naar boven opschuift 131, zo valt op dat hier wel
wordt vrijgesteld, doch het opschuifmechanisme niet tot werking komt. Toege-
geven moet worden, dat het zeker niet eenvoudig is, om voor deze complexe
structuren een adequate oplossing te vinden.
308a. De grootste moeilijkheid schuilt m.i. in het volgende. De medezeggen-
schap in het systeem van de structuurfegeling vindt plaats door middel van
beinvloeding door de OR van de samenstelling van de RvC, maar in het kader
van de institutionele structuur van de medezeggenschapsrechten (krachtens de
WOR) op het niveau van de OR stoot men op de moeilijkheid, dat de econo-
mische concerneenheid (het concern als '66n onderneming'), wel gestalte kan
krijgen voor dochters (50% of meer). maar moeilijker ten aanzien van joint
ventures, waar men voor een geringer deel (bijvoorbeeld  1 /3) in deelneemt.  Met

129.  Geheel of gemitigeerd onderworpen aan de structuurregeling.
130. Ingevolge art. 153 lid 2.
131.   (Zonder dat toegerekend wordt  aan de partners.)
132.  Zie  3.4.2.  Vgl. MvA Structuurwet  1971,  blz.  6,  r.k.: 'De commissarissen  van de vennootschap
vervullen hun functie van toezicht ook met betrekking tot de hoofdlijnen van het beleid der dochter-
vennootschappen'.  De  RvC kan dit uitbreiden tot de joint ventures, waarin voor minder dan  50 %
wordt deelgenomen.
133.  Aldus ook:  VVS, IIB, blz. 279.
134. MvT Structuurwet  1971,  biz.  14  1.k.:  'Dat (de bijzondere regeling)  op  al deze vennootschappen
(- - -)  afzonderlijk van toepassing wordt verklaard,  is  niet  alleen  overbodig,  doch  dit zou ook
de voor het concern vereiste €enhed van beleid kunnen doorkruisen.'
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andere woorden: het probleem zit hierin,  dat de wenselijkheid  om  een  COR  in
te stellen teneinde problemen bij de uitoefening van structuurrechten te voor-

komen en daarbij alle bevoegde OR-en te betrekken, wordt doorkruist door de

wenselijkheid, dat een COR wordt ingesteld die ook werkelijk bevoegd en in
staat is om 'gemeenschappelijke aangelegenheden' voor het gehele concern te
behandelen. Heeft men te maken met een joint venture met een eigen (door
de partners gedecentraliseerd) sociaal beleid, dan zou die enkele omstandigheid
voldoende zijn om de COR vrijwel steeds onbevoegd te doen zijn, nu immers
het noodzakelijk135 gemeenschappelijke karakter aan de desbetreffende aan-
gelegenheden zou ontbreken. Schotvanger stelt  dan  ook136 :  •Ik  kom  zo  tot  de
wat paradoxale conclusie, dat, hoe meer bij de vorming van een COR wordt
gestreefd naar een zodanig ruime samenstelling dat in concernaangelegenheden
uitsluitend deze bevoegd is, hoe groter de kans, dat die COR in bepaalde zaken
juist niet bevoegd is'.137 Men kan art. 35 WOR echter ook minder restrictief
interpreteren, zoals De Bijll Nachenius128 m,i. terecht doet. Doet men dat, dan
is een belangrijk deel van het aangevoerde bezwaar weggenomen. Niettemin
echter zullen praktische bezwaren kunnen blijven bestaan tegen deelname aan
de COR van een OR van een dergelijke joint venture, in het bijzonder wanneer
voor deze een (geheel of gedeeltelijk) gedecentraliseerd beleid geldt.
309. Zo kunnen derhalve reeds twee -wegen' 138» worden onderkend langs welke
het  (deels:  schijnbaar) onbevredigende  karakter van de vrijste!!ingsregeling voor

joint ventures, waarin voor minder dan 50 % wordt deelgenomen door structuur-
partners zonder dat het opschuifmechanisme werkt, kan worden verminderd.
Samenvattend:
(i)  Waar de structuurregeling zich concentreert in de taak en bevoegdheden

van de RvC en de wijze waarop deze (met gelijke invloed van AV en OR)
tot stand komt, kan deze in zijn taakuitoefening ook de betrekkingen met
joint ventures waarin voor minder  dan  50 % wordt deelgenomen dezelfde
aandacht geven  als de betrekkingen tot 'dochterondernemingen'   (50 %  of
meer):  de  RvC is daartoe m.i. overigens reeds op grond  van art.  140 ook
verplicht:   de RvC heeft daarbij het recht, de mogelijkheid   en   m.i.   ook
de plicht om gebruik makend van zijn informatierecht alle informatie te

135.  MvT WOR,  biz. 2  r.k.; vgl. Schotvanger,  t.a.p., biz.  28  r.k.
136. T.a.p.
137.  Op de aangevoerde gronden meen ik dan ook dat de wetgever er juist aan heeft gedaan om de
oplossing van het hier gesignaleerde probleem niet te zoeken in deelneming van de OR van deze
joint ventures   aan de structuurrechten   bij de partners;   vgl.   VVS,   IIB,   blz.   281   en   biz.   320  e.v.;
dit  probleem  lost men overigens evenmin  op  door  art.  158  lid  13  uit te breiden  tot  OR-en van joint
ventures, waarin de partners  niet  voor ten minste  50 % deelnemen, maar daarin wei 'gezamenlijke
beslissende bevoegdheden' hebben:   vgl.   VVS,   JIB,   blz.   281,   op  de specifieke problemen,   die  zich
verder in dit verband van de WOR voordoen, kom ik overigens hieronder nog terug; zie 5.4.
138. In: Rechtspersonen,  Wet  op de ondernemingsraden,  biz.  79.
1388. De aanduiding 'wegen' is wellicht wat minder bevredigend, omdat de bedoelde 'wegen' in
fcite niet van gelijke orde en aard zijn. Immers is de in no. 308a aangeduide mogelijkheid tot uit-
breiding van de COR van de structuurpartners met vertegenwoordigers uit de OR van de joint
venture een keuzemogelijkheid. De redenering echter in no. 308 berust op een interpretatie van het
wettelijk systeem waar het betreft de taak en de positie van de RvC bij de partners in een joint
venture als hier bedoeld. Deze leidt tot de vaststelling, dat deze RvC-en een plicht hebben als in
no. 308 en in 309 onder (i) is aangeduid. Zie verder ook nos. 210 en 224.
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verlangen in deze gevallen en het bestuur van de desbetreffende partner
ter verantwoording te roepen voor de wijze waarop dit de bevoegdheden
uit het joint-venture-contract heeft benut; in bijzondere gevallen   ware
bovendien mogelijk een statutaire voorziening te overwegen volgens welke
art. 164 lid 2 analoog zou worden toegepast voor joint ventures waarin
bijvoorbeeld  voor 331% wordt deelgenomen.

(ii) Een benadering als onder (i) neemt niet weg, dat daarmede nog niet is
bereikt, dat de werknemers van de joint venture via hun OR deelnemen aan
de uitoefening van de structuurrechten in de partners. Men kan denken aan
een regeling waarbij tussen de joint venture en de partners wordt overeen-
gekomen, dat de OR van de joint venture deelneemt aan de uitoefening
door  de  COR  van de partners  van de structuurrechten  bij deze laatsten;
dat kan geschieden ad hoc door de joint-venture-OR in de desbetreffende
COR-vergadering(en) met stemrecht toe te laten 6f door een vaste plaats
toe te kennen in de COR. Voor dit laatste geval til ik niet zo zwaar aan de
tekst van art.  35 WOR.  (Wel  kan  ik mij - als gesteld - bezwaren voor-
stellen in het geval de joint venture een sterk van de partners gedecentrali-
seerd sociaal beleid zou willen voeren.) Vragen  doen zich hierbij  voor  als:
a) Kan een zodanige 'afspraak' als bedoeld rechtsgeldig worden gemaakt?
b) Zou die afdwingbaar zijn? c) Kan de OR van het in te brengen bedrijfs-
onderdeel wel een afspraak als deze aangaan nu de joint venture na op-
richting immers ze/f'ondernemer' wordt op wie de verplichting rust een OR
in te stellen? d) Zo ja, welke is dan de werking tegenover de nieuw te vormen
OR van de joint venture? e) Kan deze laatste (de OR) van de joint venture
zelf een dergelijke afspraak maken? f) Ook tegenover meerdere partners?
g) Welke is de positie van het bestuur van de joint venture (en in het bij-
zonder ook die van de voorzitter van deze OR)? Hoewel deze problematiek
niet duidelijk kan worden losgemaakt van de overige gesignaleerde en nog
te signaleren problemen, wil ik voorstellen de gestelde vragen aan de orde
te stellen bij de behandeling van de vraagstukken bij oprichting.

(iii) Bij een joint venture met een sterk gedecentraliseerd beleid kan onder
bijzondere omstandigheden bovendien worden overwogen vrijwillig het
structuurmodel toe te passen, indien gezien de deelnemingspercentages van
de  partners het opschuifmechanisme  van  art.  158  lid  13  niet tot werking
komt. Ik kom daarop hieronder terug (zie 5.3.3).

310,  Bij de huidige stand  van de wetgeving - zo moge ik hier concluderen -
bestaan aldus zeer bepaald een aantal mogelijkheden om de inconsequenties
in het vrijstellingsregime - voorzover betrekking hebbend op joint ventures
welke niet onder de volledige dochtervrijstelling  (50 %  of meer) vallen - weg  te
nemen, indien daartoe gegronde redenen aanwezig zijn. Dit resultaat (dat onder
deze omstandigheden een zekere flexibiliteit bestaat in die zin, dat aan de partijen
een oplossing wordt 'overgelaten') acht ik op zichzelf niet ongewenst. De
beschouwingen  in het eerste  (en in mindere  mate  ook: het tweede) hoofdstuk
mogen hebben aangetoond, dat de joint venture als samenwerkingsbegrip zeer
verschillende (zoals onder meer naar tijd, omvang, aard, achtergrond, etc.)
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feitelijke samenwerkingen kan herbergen. Dat bij het aangaan daarvan een
zekere flexibiliteit bestaat met het oog op de regeling van het medezeggenschaps-
aspect is daarbij alleszins aanvaardbaar.
311. Moge zo de conclusie zijn, dat er belangrijke aanknopingspunten en
mogelijkheden binnen het totale systeem bestaan teneinde het onbevredigende
effect weg te nemen van het ontbreken van de werking van het opschuifmecha-
nisme in een vrijgestelde joint venture van structuurvennootschappen, waarin
geen  van deze partners zelf voor  50 %  of meer deelneemt, de vraag is  of niet  dit
probleem bij gelegenheid de iure constituendo bij wetsaanpassing zou kunnen
worden opgelost.
Daarbij  zou ik mij het volgende systeem kunnen voorstellen:
(i)    Uitbreiding van art.  158 lid 13  (en ook art. 268 lid  13) in die zin, dat onder

'ondernemingsraad'  in dit artikel wordt verstaan: 'de ondernemingsraad
van de onderneming der vennootschap, dan wel indien deze ontbreekt,
de ondernemingsraad van een onderneming die in stand wordt gehouden
door een rechtspersoon waarvan de vennootschap rechtstreeks of middellijk
- al of niet ge:amenlilk met andere vennootschappen krachtens een onderlinge
regeling tot samemverking en behoudens toepassing op deze vennootscImp
van de artt.  158-161  en  164  of de artt.  268-271  en 274 van dit  Boek - ten
minste de helft van de aandelen voor eigen rekening houdt'.

(ii) Aanvulling art.·33 lid 3 WOR en art. 34 lid 3 WOR. Om te bewerkstelligen,
dat de OR van bijvoorbeeld aan tripartite joint venture bij een wijziging
van  art.  158  lid  13  in  de  COR  van de partner(s) zou kunnen worden  ver-
tegenwoordigd teneinde te voorkomen, dat deze OR (naast die COR
opererend) onevenredig zware invioed op de uitoefening van de structuurrechten
in de partner(s) zou krijgen waren de artt. 33 lid 3 en 34 lid 3 WOR dan
tegelijkertijd te wijzigen als volgt:
Aan art. 33 lid 3 WOR ware toe te voegen een zinsnede: 'Voor de toepassing
van dit artikel wordt ook de vennootschap waarin door de ondernemer
voor eigen rekening tezamen met anderen volgens een onderlinge regeling
tot samenwerking voor ten minste de helft der aandelen wordt deelgenomen
beschouwd als zijnde met de ondernemer in een groep verbonden.'
Aan art. 34 lid 3 WOR ware na de eerste volzin tussen te voegen: 'Hetzelfde
geldt ten aanzien van de ondernemingsraad van een onderneming waarin
de ondernemer tezamen met andere vennootschappen ten minste de helft
der aandelen voor eigen rekening houdt.'

312.  Bij de voorgestelde wetswijziging zijn de volgende aantekeningen te maken:
(i)  Vooreerst valt op te merken, dat deze wijzigingen zouden bewerkstelligen,

dat in ruimer opzicht dan tot nog toe het geval is, uitwerking wordt gegeven
aan het partiele Gleichordnungskarakter van de joint venture. Immers zou
hieraan in de voorgestelde opzet ook uitwerking worden gegeven in het
opschuifmechanisme.

(ii)   In de voorgestelde opzet wordt voorkomen, dat de OR van een joint venture,
die wel onder de structuurregeling valt wegens vrijwillige toepassing van
het structuursysteem nog langer zou deelnemen aan de uitoefening van de
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structuurrechten in de partners. Deze is dan immers niet langer gerecht-
vaardigd.

(iii) Voorkomen dient te worden, dat in de voorgestelde opzet aan de OR van
de joint venture het recht zou toekomen een beslissende stem te hebben
omtrent de vraag of in de zin van art. 33 WOR al of niet een COR bij de
partners zal worden ingesteld. Daarvoor immers is de betrokkenheid van
de OR van de joint venture bij de totale interne overlegstructuur bij de
partners onvoldoende. Vandaar dat in de voorgestelde tekstwijziging van
art. 33 WOR de toepasselijkheid voor het tweede lid van dat voorschrift
is uitgesloten. Zie no. 311 onder (ii).

(iv) Indien bij de partners onder vigeur van de bepalingen inzake groeps-
ondernemingsraden voor een bepaalde (divisionele) groep van 'onder-
nemingen" een GOR zou worden ingesteld en de joint venture zich zou
bezighouden op een activiteitenterrein, dat daaraan gelieerd is, ligt het
voor de hand de OR van de joint venture aan te sluiten op die GOR.
De regeling in de wet zou in die mogelijkheid moeten voorzien.

Ter afsluiting van hetgeen is betoogd wil ik er echter nogmaals op wijzen, dat
(zie no. 308) uit het ontbreken van de werking van het opschuifmechanisme in
bijvoorbeeld tripartite joint ventures (in de zin als eerder omschreven) niet
mag worden afgeleid, dat de belangen van de werknemers van die joint venture
niet zouden worden beschermd op de wijze als in het systeem van de struc-
tuurregeling voor grote vennootschappen is voorzien. Immers zullen de RvC-en
van de betrokken structuurpartners wel degelijk ook de betrekkingen van de
partners tot de joint venture in hun taakuitoefening behoren te betrekken.
In de optiek van de structuurregeling behoort die RvC 'naar behoren' te zijn
samengesteld. Op de samenstelling wordt onder huidig recht invloed uitgeoefend
(door middel van aanbevelings- en bezwaarrechten) ook door de werknemers
(door middel van OR of COR) van het concern, d.w.z. van de structuurvennoot-
schap zelve  en  van haar dochters  (50 %  of meer).
De voorgestelde wetswijziging zou ook de werknemers van een joint venture,
waarin voor minder  dan   50 %   maar wel volgens een onderlinge regeling   tot
samenwerking wordt deelgenomen, in de uitoefening van de structuurrechten bij
de partners betrekken. Daarbij echter mag voor de zuiverheid niet onvermeld
blijven, dat werknemers van dochterbedrijven van een structuurvennootschap,
welke zijn gevestigd buiten Nederland evenmin deelnemen aan de uitoefening
van de structuurrechten in de desbetreffende structuurmoeder. De taak van de
RvC echter strekt zich echter wel uit tot het concern als geheel, d.w.z. ook ten
aanzien van de met haar verbonden ondernemingen in het buitenland en de
daarbij betrokken (werknemers-)belangen.
Inzoverre kan dus opgemerkt worden, dat er niet een volstrekt onlosmakelijk
verband bestaat tussen het opschuifmechanisme en de taak van de RvC.
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5.3.3.   Enkele   aspecten   van    de    vrijwillige    toepassing    van   het   structuurmodel   op
joint ventures

313. Krachtens art. 52g WvK (oud) = art. 157 Boek 2 BW kon een vennoot-
schap, welke (nog) niet onderworpen was aan toepassing van het structuurmodel,
bij akte van oprichting de wijze van benoeming en ontslag van commissarissen
geheel of gedeekelijk regelen overeenkomstig de artikelen 52/»52n WvK (oud),
thans artt. 158-164 Boek 2 BW. Tegen dem regeling zijn bezwaren ingebracht 39
van de strekking, dat de hier geboden vrijheid aanleiding zou kunnen geven tot
praktische toepassingen, welke niet zouden stroken met de bedoeling van de
wetgever. Is het aanvaardbaar benoeming en ontslag van bestuurders (en/of
vaststelling jaarrekening) in handen te leggen van de RvC indien deze niet is
samengesteld volgens het structuurmodel. Waarschijnlijk zou zulks zeker voor
kleinere vennootschappen in strijd kunnen komen met de wettelijke bevoegd-
hedenverdeling. Als de RvC volgens het structuurmodel wordt samengesteld,
zou dan art. 164 buiten toepassing kunnen blijven? Waarschijnlijk ware dat in
strijd met de medezeggenschapsidee in de Structuurwet. Deze en dergelijke
vragen zijn niet ter regeling in het kader van de Departementale Richtlijnen
(Par. 36) overgelaten; de minister  was van mening,  dat deze onzekerheden  bij
wet behoorden te worden opgelost.140
Bij  wet   van  28 mei 1975141   zijn  dan   ook de woorden 'geheel' of gedeeltelijk'
vervallen. De regeling is thans opgenomen in art. 157. Een niet aan de structuur-
regeling onderworpen vennootschap kan de regelingen bedoeld in de artt.
158-164 vrijwillig in haar statuten opnemen, 'indien zij of een rechtspersoon
waarvan zij rechtstreeks of middellijk voor eigen rekening ten minste de helft
van de aandelen houdt, krachtens wettelijke verplichting een OR heeft ingesteld'.
Zij mag daarbij art. 162, art. 163 of deze beide artikelen buiten toepassing laten.
In de nieuwe situatie is de keuze bij vrijwillige toepassing dus tussen (i) volledige
toepassing en (ii) gemitigeerde toepassing met de mogelijkheid om daarnaast
ook art. 162 en/of art. 163 toe te passen. Verdere mogelijkheden zijn er niet.
Tot welke overwegingen geeft de vrijwillige toepassing van het structuurregime
op een vrijgestelde joint venture aanleiding?
314. De joint venture is - heb ik gesteld142 - bij uitstek een 'close corporation'
waarbinnen de partners in een contractuele rechtsbetrekking tot elkaar staan
en over de leiding waarvan zij gezamenlijk beslissen. Zulks leidt - op de aan-
gevoerde gronden - tot een meervoudige concernrelatie. Intensiteit en omvang
van de door de partners uitgeoefende algemene concernleiding kan naar om-
standigheden (sterk) verschillen. In dit beeld past eigenlijk slecht een mede-
zeggenschapsinvloed in de organen van de gezamenlijke vennootschap, daar
139. Zie onder meer Van der Grinten,  NV 50, biz.  73 e.v.; Supplement, biz. 27 e.v.; Maeijer,  NV  50,
blz.  75 e.v.; Sanders, TVVS 1971, blz.  241  en 357 e.v.; Maeijer, Naamloze en besloten vennootschap,
IX hia-d.
140.   MvT bij Wetsontwerp 11823; Maeijer,  t.a.p.,  blz.  IX  h/4.
141.   Wet  van  28  mei  1975,  Stb. 274, houdende wijziging van enige artikelen der Derde Afdeling  van
de Derde Titel van het Eerste Boek van het Wetboek van Koophandel (Vrijwillige toepassing van
de artikelen 52h-52n Wetboek van Koophandel). De Kamerstukken zijn genummerd onder 11 823.
142. Zie 2.4.
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deze een verstorende werking op de (meervoudige) concerninvloed kunnen

hebben. Terecht zijn daarom joint ventures voorzover vallend binnen art. 153
lid 3 onder a vrijgesteld. Minder sluitend in het systeem van de Structuurwet is
het  ontbreken  van de werking  van het opschuifmechanisme  van  art.  158  lid  13
ten  aanzien van partners,  die voor minder  dan  50 % deelnemen  in het kapitaal
van de gezamenlijke vennootschap.143
Komt een vrijwillige toepassing voor de desbetreffende joint venture in be-

schouwing (bijvoorbeeld omdat daartoe van werknemerszijde druk wordt uitge-
oefend bij oprichting), dan zullen zowel het rechtskarakter van de joint venture

als geschetst, alsook de ratio van de structuurregeling daarbij nauwkeurig in
het oog moeten worden gehouden. Naar het ius constitutum zijn de mogelijk-
heden beperkt tot die welke art. 157 biedt (zie onder a).
315. Waarschijnlijk is niet zozeer gedacht aan de mogelijkheid, dat een in-
gevolge art.  153  lid 3 onder a vrijgestelde dochtervennootschap of joint venture

van een of meerdere structuurvennootschappen zich zou willen onderwerpen
aan de vrijwillige regeling. Gedacht is vooral aan vennootschappen, die mettertijd
onder art. 153 lid 2 jo. art. 154 zouden vallen en die door vrijwillige toepassing
vast aan het systeem zouden kunnen wennen. Er was ook weinig reden om aan
een vrijwillige toepassing - als bedoeld - te denken nu eenmaal het stelsel van de

Structuurwet is gebouwd op de erkenning van de intern-concernrechtelijke
ruimte voor het uitoefenen van een uniforme leiding. Niettemin opent het
systeem de mogelijkheid dat een joint venture (als bedoeld) vrijwillig zou kunnen

worden onderworpen aan een gemitigeerde toepassing ex art. 157. Door het
benoemingsrecht en het recht tot vaststelling van de jaarrekening voor te
behouden   aan  de   AV   ( = de partners)   zou   dan een belangrijke eenheid  van

concembeleid wel kunnen worden gewaarborgd. In het concembeleid biedt
echter de goedkeuringsbevoegdheid ex art. 164 een belangrijk, niet passend in
het rechtskarakter van de joint venture en door de ratio van art. 164141 niet

gerechtvaardigd obstakel voor de uit te oefenen algemene concernleiding door
de partners. De invloed van de AV op het beleid in de joint venture is hier

overwegend. De problematiek is naar mijn mening van zuiver (zij het meer-
voudige) intern-concernrechtelijke aard.
316. Nu in het Nederlandse wettelijke systeem geen rekening is gehouden met
toepassing van het structuurmodel op verschillende concernniveaus (in casu
moeders en gezamenlijke dochtervennootschap) zou ik - zo er werkelijk gerede
termen aanwezig zouden zijn om af te wijken van de wettelijke vrijstellingsregel,
hetgeen zich zal kunnen voordoen bij oprichting van een niet-paritaire joint
venture, waardoor een bestaande  OR zijn structuurrechten verliest1449 - de

oplossing willen zoeken in de geest van de regels als gegeven in Par. 308,3 AktG

143. Zie daaromtrent hierboven de nos. 307-312.
144. Vgl. 3.4.1 en 2.
1443. Ook zou gedacht kunnen worden aan joint ventures, welke bij oprichting sterk 'zelfstandig'
worden opgesteld;  ook aan joint ventures welke worden aangegaan  met  een  of meer buitenlandse

ondernemingen
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en art. 240 lid 3 ontwerp SE-statuut.145 D.w.z. dat de RvC van de joint venture
door het bestuur van de moeder van de partners zou kunnen worden overruled
met toestemming van de RvC van de partners in het geval de RvC van de joint
venture weigert een voorgenomen besluit bedoeld in art. 164 vooraf goed tekeuren. Wat ik - de iure constituendo - zou willen voorstaan  in een dergelijk
geval is derhalve het volgende systeem. De joint venture onderwerpt zich vrij-
willig  aan het structuursysteem,  doch  past  dit - zoals  art. 157 toelaat - ge-mitigeerd toe, zodat benoemingsrecht en recht tot vaststelling van de jaar-
rekening  bij  de  AV  ( = partners) blijft.  De RvC wordt samengesteld met gelijkeinvloed van de partners (als AVI en de (C)OR van de joint venture op degrondslag van art. 158. De RvC oefent toezicht uit op het door het bestuur (in
overeenstemming met de door partners uitgeoefende uniforme leiding) gevoerde
beleid.  Zie  in dit verband ten aanzien  van de positie  van het bestuur  no.  3.4.1.
De RvC van de joint venture oefent - in het hier gegeven geval - de in art. 164
aangegeven goedkeuringsrechten uit.  Dat de RvC - zoals o.m.  Fan der Grinten
dat uitdrukti45» _ •mede bestuurt' brengt ons bij de onzelfstandige positie van het
bestuur zelve. De uitoefening van de taak van de RvC immers richt zich optoezicht op en 'mede-bestuur' naast een onzelfstandig bestuur. Zoals in deze
specifieke (door de wet niet voorziene) relatie het bestuur de uniforme leidingdoor de partners (d.w.z. de besturen daarvan via de AV van de joint venture)
volgt, zo zal ook in de positie van de RvC een 'verbinding' met de moeders
moeten worden gedacht. Zouden de partners een weigering van de RvC in dit
geval naast zich neer kunnen leggen, zo ware de goedkeuringsbevoegdheid van
de RvC een lege huls en zou een medezeggenschapsinvloed worden gesuggereerd,die in feite niet aanwezig is. Een 'verbinding' als bedoeld zou ik willen bepleitendoor een wettelijke aanvulling strekkende tot handhaving van de goedkeurings-bevoegdheid, doch onder toevoeging van de mogelijkheid dat de besturen van
de partners (voorzover zij structuurvennootschappen zijn146 de weigering van de
RvC kunnen doorbreken,net goedkeuring van hun eigen RvC.147 Een statutaire
regeling in deze zin lijkt mij overigens thans reeds niet zonder meer strijdigmet het Nederlandse recht.148 Art. 164 immers is niet geschreven ter regeling
van deze specifieke relatie.149
145. Zie hierboven 5.2.3; vgl.  ook de regel van Par. 15 Mitbestimmungsergiinzungsgesetz ( - Par. 29Entwurf Mitbestimmungsgesetz) zeggende, dat belangrijke besluiten (in de sfeer van art. 164 alsmedebetreffende benoeming van bestuurders) in de dochter worden genomen door de Aufrichtsrat van dedochter. Deze besluiten behoeven dan echter uitsluitend de meerderheid van de door de AV aan-
gewezen leden van de Aufsichtsrat.
1458. Supplement, blz. 116 e.v.
146. Is dit niet het geval, dan komt men aan de hier bedoelde probleemstelling niet eens toe.
147. Vgl. Par. 308,3 AktG en art. 240 lid 3 SE-statuut.
148. Mogelijk, maar niet noodzakelijk lijkt mij een daaraan aangepaste uitbreiding van de goed-keuringsbevoegdheid voor de RvC in de statuten van de partners. Een deugdelijk bewijs van een incasu verkregen goedkeuring tot 'overruling' lijkt mij voldoende.
149. Denkbaar is overigens dat de partners de werking van art. 164 in de dochter zouden kunnenopzijzetten  door  ze/f een besluit als bedoeld te nemen, hetgeen dan onder omstandigheden onder-worpen  zou  zijn aan goedkeuring  door de eigen   RvC;  veel   zal dit echter niet kunnen uithalen  nuart. 164 (anders dan het oude art. 52n WvK) spreekt over besluiten 'omtrent'. Zodanige besluitenzullen toch weer door het bestuur van de joint venture moeten worden genomen en aldus werktart. 164 toch weer in volle omvang.

206



JOINT VENTURE EN DE STRUCTUURWET

317. Logisch sluitstuk bij een dergelijke mogelijkheid tot overruling van de

vrijwillig ingestelde RvC van de joint venture zou het dan zijn, dat aan de (C)OR
van de joint venture het recht zou worden toegekend (mede) de structuurrechten
uit te oefenen bij die partners, welke de structuurregeling toepassen, doch in de

joint venture voor minder  dan  50 % deelnemen.

Daarbij blijft  het  (ook  hier  weer) een probleem,  dat  art.  158  lid  13  Boek  2  BW
slechts OR-en bevoegd verklaart van dochters  (50 %  of meer)  en  ook - althans

bij letterlijke interpretatie van art.  33 WOR - de OR van een joint venture
verbonden aan een vennootschap, die geen deel uitmaakt van de 'groep', nief
kan worden opgenomen in de COR (van de partner). En dus ook niet op die
indirecte wijze aan de uitoefening der structuurrechten bij de partner zou kunnen
deelnemen. Het accent ligt daarbij m.i. op de interpretatie van art. 33 WOR.
Voor  wat   art.   158   lid 13 betreft wordt immers buiten discussie gesteld,   dat
indien er een centrale OR is, deze dan in dat geval bij uitsluiting bevoegd is de
structuurrechten bij de partner uit te oefenen. Ook indien in die COR onder-

nemingen zijn vertegenwoordigd, waarin  door de partner voor minder  dan  50 %
wordt deelgenomen. In art. 33 WOR zou ik niet willen lezen een verbod tot het

aansluiten op de COR van een OR van een onderneming, waarin door de
groep voor minder dan 50 % wordt deelgenomen. Analoog aan art.  34 lid 3 WOR
(toelatende, dat bij reglement ook vertegenwoordigers van 'ondernemingen' met
minder  dan 100 werknemers kunnen deelnemen  in  de  COR)  zou ik willen  aan-
nemen, dat ook de eerder bedoelde OR van een joint venture bij reglement van
de COR zou kunnen worden toegelaten tot deelneming aan de COR van de
partner(s). Daarbij zou een beperking denkbaar zijn in die zin, dat het stemrecht

(dan wel het deelnemingsrecht aan vergaderingen) zou worden beperkt tot die
gevallen waarin besluiten omtrent de uitoefening der structuurrechten aan de
orde zijn.
Als eerder gezegd zie ik overigens op zichzelf geen grote bezwaren in de regeling
van art. 35 WOR, daar ik niet geneigd ben snel een onbevoegdheid aan te
nemen op grond, dat bepaalde aangelegenheden niet gemeenschappelijk zijn aan
de betrokken ondernemingen (waardoor bij enge interpretatie bij deelneming van
de hier in het geding zijnde OR van een joint venture zeer vaak een onbevoegdheid
van de COR zou moeten worden aangenomen). Met De Bijil Nachenius150 en
anders dan Schotvanger151 ben ik van mening, dat meer gekeken moet worden
naar,vie een bepaalde maatregel neemt (op welk niveau een bepaalde aan-
gelegenheid aan de orde is), dan naar de (mate van) gemeenschappelijkheid.
Niet dit bevoegdheidsprobleem is het derhalve, dat mij doet suggereren de deel-
neming van de bedoelde joint venture-OR te beperken tot de uitoefening van de
structuurrechten, als wel problemen van meer praktische en psychologische aard.
Vooral immers indien het sociale beleid in de dochter sterk is gedecentraliseerd
zal deelneming aan beraadslagingen omtrent aangelegenheden welke slechts de
'echte' concern-OR-en aangaan tot onbegrip, irritatie en frustratie kunnen leiden

(zie ook 5.3.5).
150. Rechtspersonen, De Bijll Nachenius, WOR aantekening bij art. 35 WOR.
151.  NV  50,  biz.  21  e.v.
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318. In het geval de partners over het hiervoor onder nos. 316/317 voorgestelde
overrulingsrecht zouden willen beschikken zou in de door mij voorgestelde
(in no. 311 onder (i)) voorgestelde tekstwijziging van  art.  158  lid  13 geen ver-andering behoeven te worden aangebracht, daar in het hier bedoelde geval
(d.w.z. een vrijwillige structuur-RvC, welke 'overruled' kan worden) immers de
structuurregeling en met name de voorschriften inzake het goedkeuringsrechtvan de RvC ter zake van de in art. 164 (c.q. art. 274) omschreven besluiten van
het bestuur, niet volledig wordt toegepast, en derhalve de bevoegdheid van de
OR  van de joint venture  ex  art.  158  lid  13  ook  niet zou worden opgeheven.
319. Gesteld heb ik dat in het geval van een vrijwillige toepassing van de struc-
tuurregeling op een joint venture gestreefd zou dienen te worden naar een zekere
erkenning van de concernrelatie met de partners welke (naast de voor de hand
liggende uitsluiting  van   artt.   162  en   163)  ook het effect  van   art.   164   (goed-
keuringsrechten RvC) zou kunnen verzachten. Gesteld werd immers, dat de
weigering van de RvC tot goedkeuring van een voorgenomen bestuursbesluit het
door de partners vastgestelde algemene concernbeleid in min of meer ernstige
mate zou kunnen verstoren. Als mogelijke oplossing heb ik gesuggereerd een
wettelijke aanvulling strekkende tot de introductie van een overrulingsrecht in
de geest van Par. 308.3 AktG c.q. art. 240 lid 3 ontwerp SE-statuut. Een derge-
lijke oplossing is er een  die  ligt  in de sfeer van de bevoegdheden. Het bezwaar
van een dergelijke oplossing in joint venture verband zijn de technische moeilijk-
heden, die rijzen bij de praktische uitwerking van het overrulingsrecht. Moeten
de RvC-en van alle partners hun medewerking geven? Mij dunkt van wei.
Wat als een daarvan weigert?
Een andere oplossing ware denkbaar en wel een die handhaving van de concern-
eenheid tussen de joint venture en de gezamenlijke partners eerder zou vinden
in  een  zekere  invioed  op  de  samenstelling   van   de RvC. Omzichtigheid in dezenis - gezien het nauwkeurig uitgewogen stelsel  van de structuurregeling - ten
zeerste geboden. De zaak Westertoren/HVA werpt enig licht op deze vraag.
320. In de zaak Westertorenl HVA152 heeft zich een geval voorgedaan van
contractuele afspraken tussen een minderheidsaandeelhouder (Socfin), tevens
partij bij een samenwerkingsovereenkomst met de vennootschap (HVA), welke
afspraken onder meer inhielden dat de RvC van HVA zich 'verbindt (. . .) zijn
college aan te vullen met twee leden, die zullen worden benoemd overeenkomstig
het advies van Socfin. Socfin heeft te allen tijde recht op benoeming van een
vierde van het totaal te benoemen aantal commissarissen met een minimum van
twee   overeenkomstig haar advies'. En voorts: 'Bij benoeming van nieuwe
commissarissen, zullen deze in kennis gesteld worden met de door het college
van commissarissen aanvaarde verplichting als hierboven omschreven en deze
zullen zich bereid moeten verklaren aan het nakomen hiervan mede te werken.
Bij benoeming van commissarissen zal ter bevordering van de goede samen-
152. Hof Amsterdam 27 maart  1974  en  HR 19 maart  1975, zie Civielrechtelijk rechtspraakoverzicht
in TVVS 1975, biz. 169 e.v. met annotatie van Boukema; zie ook de voorafgaande zaken Hof
Amsterdam 12 januari  1973 en 15 november 1973,  NJ  1975,7 en 8 met noot Wachter;  bij de druk-proefcorrectie was inmiddels verschenen: Van der Grinten, contractuele bedingen omtrent inrichting
en structuur van NV en BV, NV 54, blz. 73 e.v.
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werking binnen het college voor de voordracht van commissarissen vooraf
overleg gepleegd worden over de te benoemen personen en zullen geen personen
worden benoemd ten aanzien van wie een der contractspartijen gemotiveerd
aantoont, dat tegen de voorgestelde persoon voor haar gegronde bezwaren
bestaan.'
De Hoge Raad oordeelde dat de hier aangeduide inhoud van de overeenkomst
tussen HVA en Socfin 'op zichzelf (curs. van mij, R.) niet strijdt met een van de
in het onderdeel genoemde artikelen van het Wetboek van Koophandel' (be-
doeld is de structuurregeling). Terecht wordt het belang van de beslissing van de
Hoge Raad op dit punt door Boukernalv gezien in de betekenis welke deze heeft
dan wel kan hebben voor het concernrecht. Hij plaatst daarbij naast elkaar de
vrijheid van aandeelhouders om het hun verleende stemrecht uit te oefenen om
hun belang in de vennootschap te dienen en met het oog daarop stemover-
eenkomsten af te sluiten154 en de verschuiving van bevoegdheden van de AV
naar de RvC tengevolge van de invoering van de structuurregeling.
Terecht ook wijst Boukerna erop, dat de hierboven weergegeven regeling niet
de weg vrijmaakt voor 'een uitverkoop van medezeggenschap'. De bevoegdheden
van de AV en de OR immers blijven onverkort van kracht. 'Ook al is het aangaan
van een dergelijke overeenkomst niet in strijd met de wet - zo vervolgt Boukema
zijn betoog -, bij de uitvoering van de overeenkomst zal de RvC de in de Struc-
tuurwet geregelde rechten van AV en OR met betrekking tot de benoeming van
commissarissen dienen te respecteren'. 76 inderdaad dunkt mij moet het arrest
worden gelezen.
321.   Ik  wil er daarbij verder op wijzen,  dat  voor de beoordeling  van de casus-
positie niet zonder belang is, dat Hof en Hoge Raad beide overwegen, dat de
samenwerking tussen HVA en Socfin (waarbij Westertoren haar overheersende
positie verloor en Socfin een machtspositie kreeg in HVA op grond van bezit van
25 %  van  het  kapitaal  dn  de  samenwerkingsovereenkomst) in het belang was
van /IVA. Het aangaan van deze samenwerking (en met name de emissie aan
Socfin) was niet aantastbaar daar (niet gebleken was dat deze niet) deze berustte
op een behoorlijke afweging van betrokken belangen.155 Daarmede komt dan
het concernrechtelijke aspect van de beslissing scherper voor het voetlicht.
Immers werd als vaststaand aangenomen, dat HVA belang had bij een samen-
werking (naar ik begrijp omdat zij niet langer in staat was tot een autonome
doelverwerkelijking) met Socfin. Socfin verwerft vervolgens 25 % van het kapitaal
en sluit met HVA de eerder bedoelde overeenkomst, waarmede - zo begrijp ik
althans  uit het geheel van gegevens - een stuk zelfstandigheid werd opgegeven.
Nu de concernrelatie (ik gebruik de term in neutrale zin) tussen Socfin en HVA
echter niet die was van art. 155 en dus het structuurregime in volle omvang van
toepassing bleef is begrijpelijk dat de samenwerkende vennootschappen gezocht

153. TVVS, 1975, blz. 177-179.
154. HR 30 juni 1944, NJ 1944, 465; HR 13 november 1959, NJ 1960, 472 en HR 19 februari 1960,
NJ 1960, 473.
155. Zie overwegingen nos. 6d, 10 en 11 (Hof) en overwegingen omtrent onderdeel 1 van het middel
en omtrent onderdelen 5 en 6 (Hoge Raad).
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hebben naar een zodanige oplossing, dat uitoefening van meer invloed dan die
ex formule AV-rechten door Socfin in een volledig aan de structuurregeling
onderworpen HVA mogelijk zou zijn.156
De wijze waarop zulks echter in de overeenkomst gestalte is gegeven komt mij
wat minder gelukkig voor. Dat de RvC zelve zich verbindt twee leden te be-
noemen overeenkomstig het advies van Socfin en dat nieuwe commissarissen op
de hoogte moeten worden gesteld van de verplichtingen van het college en
'moeten verklaren aan het nakomen hiervan mede te werken', immers staat op
gespannen voet met de aan de structuurregeling ten grondslag liggende idee
van de onafhankelijkheid van de RvC. In concreto echter blijft de bijzondere
'concernrelatie' tussen HVA en Socfin voor de evaluatie van bijzondere be-
tekenis,  hetgeen - meen ik - door Wertheimeriwi over het hoofd is gezien, die
immers Socfin consequent aanduidt als 'grootaandeelhouder', hetgeen een
weinig verhelderende qualificatie is en in ieder geval het samenwerkingsaspect
ten onrechte ecarteert. Zijn betoog gaat daarmede - m.i. - langs de wezenlijke
problematiek heen.158 Vgl. verddr Van der Grinten, NV 54, blz. 73 e.v.

5.3.4.   De    gemitigeerde    toepassing    van    het    structuurmodel    op    joint    ventures
(art. 155)
322. Voor joint ventures kunnen - in het algemeen - onder de structuurregeling
vier gevallen worden onderscheidenl :
ti)  algehele wijstelling (art.   153  lid  3  onder  a)  indien  ten  minste  de  helft  van

het kapitaal wordt gehouden door vennootschappen waarvoor de structuur-
regeling (geheel of gemitigeerd) van toepassing is, een en ander krachtens
een onderlinge regeling tot samenwerking (zie 5.3.2),

(ii) vrijwillige toepassing krachtens  art.  157  (zie  5.3.3);

(iii)
volledige toepasselijkheid indien noch een beroep kan worden gedaan op de
algehele vrijstellingsbepaling (i), noch op art. 155, dat voorziet in gemiti-
geerde toepassing,

(iv) gemitigeerde toepasselijkheid van het structuurregime  ingevolge  art.   155;
daarop zal in deze paragraaf verder worden ingegaan.

Voor gemitigeerde toepasselijkheid  van het structuurregime  moet - globaal
samengevat - zijn voldaan aan twee cumulatieve criteria.160 Ten eerste moet de
vennootschap zich in een afhankelijke positie ten aanzien van andere rechts-
156. Daarbij zij opgemerkt, dat de HVA-Socfin-relatie elementen in zich draagt welke lijken op de
Beherrschungsvertragverhouding tussen twee vennootschappen, zonder dat de 'beherrschte' ven-
nootschap 'abhiingig' is o.g.v. bezit door de 'herrschende Unternehmen' van een meerderheid van
het kapitaal; vgl.  nos.  61  e.v.
157.   Nu   toch een belangencommissaris   in de structuurvennootschap?,   TVVS   1975,   blz.   293   e.v.
158. Terzijde merk ik op, dat Wertheimer zich - m.i. - onvoldoende de invloed van de OR in de
praktijk heeft gerealiseerd,  dem is belangrijk groter dan  hij  het doet voorkomen (profielgesprekken.
kennismakingsgesprekken met te benoemen commissarissen etc); principieel onjuist is zijn betoog
omtrent de (mogelijke) positie van vakorganisaties, daar het immers juist de (C)OR is die de
structuurrechten aan werknemerszijde uitoefent.
159.   Vgl.  MvT  blz.  161.k., waar echter de vrijwillige toepassing buiten beschouwing wordt gelaten.
160.  Vgl.   Van der Grinten, De criteria  van de toepassing  en de voorziene vrijstellingen,  in:  De
nieuwe structuur van de grote n.v. en b.v., biz. 10.

210



JOINT VENTURE EN DE STRUCTUURWET

personen bevinden, d.w.z. - in het stelsel van de Structuurwet -, dat ten minste
de helft van het kapitaal wordt gehouden door een of andere rechtspersoon,
dan wel twee of meer samenwerkende rechtspersonen. Tweede vereiste is, dat de
arbeiders van de vennootschap tesamen met de arbeiders van de moedervennoot-
schap   ( en  haar  groep)   in  meerderheid  buiten  Nederland  werk:aam  moeten  zijn.
Zo valt de Nederlandse dochtervennootschap van een buitenlandse vennoot-
schap of een vrijgestelde internationale holding, waarvan de meerderheid der
werknemers buiten Nederland werkzaam is onder de mitigatieregeling (art. 155
lid 1 sub a). Gezocht is daarbij naar een redelijk evenwicht tussen de gerecht-
vaardigde aanspraak van werknemers op een invloed in de vennootschaps-
organen als voorzien volgens het structuurmodel aan de ene kant en de wens om
Nederland niet te onaantrekkelijk te doen worden voor vestiging van buiten-
landse bedrijven door een in hoofdlijnen vanuit het buitenland bestuurd concern-
beleid onmogelijk te maken.161 (Hetzelfde geldt m.m. voor de vrijgestelde
internationale holding. Deze bestuurt een concern, waarvan het zwaartepunt
- gemeten naar het aantal werknemers - buiten Nederland ligt.)162

323. Bezien wij de regeling van art. 155 (= voor de BV: art. 265), dan kunnen
de volgende gevallen worden onderscheiden waarin op een Nederlandse NV of
BV de gemitigeerde structuurregeling (inhoudende dat de bevoegdheid tot be-
noeming en ontslag van bestuurders en de vaststelling van de jaarrekening blijft
berusten bij de AV, doch dat de RvC wel wordt samengesteld op de wijze als
voorzien in art. 158 en aan deze de bevoegdheid toekomt tot voorafgaande
goedkeuring van de bestuursbesluiten bedoeld in art. 164) behoort te worden
toegepast:
(i)  De Nederlandse enketvoudige dochter van een rechtspersoon waarvan de

arbeiders in meerderheid buiten Nederland werkzaam zijn (art. 155 lid 1
onder a); die rechtspersoon  kan zijn een vrijgestelde internationale holding
(art. 153 lid 3 onder b), of een buitenlandse vennootschap; telt men de
arbeiders van deze Nederlandse dochter samen met die van de bedoelde
rechtspersoon (en andere rechtspersonen waarmede deze in een groep is
verbonden) en is de uitkomst daarvan dat de meerderheid in Nederland
werkzaam is, dan geldt de uitzondering niet langer (en is de vennootschap
volledig aan de structuurregeling onderworpen (art. 155 lid 2, 3).

(ii)    De joint venture  (NV of BV) waarin voor minstens 50 % wordt deelgenomen
door  twee  of meer 'rechtspersonen' als bedoeld onder  (i);  zie  art.  155  lid  1
onder  b; het betreft  hier  dus de joint venture  van  twee  of meer vrijgestelde
internationale holdingmaatschappijen en/of buitenlandse vennootschappen:
ook hier geldt weer de correctie van art. 155 lid 2,3 voorzover het aantal
werknemers in Nederland dat van buiten Nederland overtreft; zie (i).

(iii) De joint venture  (NV  of BV) waarin  voor ten minste  50 % wordt  deel-
genomen door een combinatie van de onder (i) bedoelde 'rechtspersonen'
(vrijgestelde internationale holding en/of buitenlandse vennootschap) ener-

161.  MvT blz. 9 1.k.; VVS, Il B, blz. 294a.
162. VVS, IIB, blz. 282 e.v. en biz. 294 e.v.
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zijds en anderzijds vregestelde dochters van een structuurvennootschap en/of
vennootschappen waarop de structuurregeling gemitigeerd van toepassing is:ook hier weer met de correctie van art. 155 lid 2, 3 voorzover het aantal
werknemers in Nederland dat van buiten Ned6rland overtreft; zie (i).

324. Het systeem is derhalve dat een joint venture is vrogesteW indien ten
minste  50 % wordt gehouden door structuurvennootschappen (art.  153  lid  3  sub  a)
en dat een joint venture gemitigeerd aan de structuurregeling is onderworpen
indien ten minste  50 % wordt gehouden  door  6f een combinatie van 'rechts-
personen'   ( = buitenlandse ondernemingen en internationale  holdings)  6f  door
een combinatie van zulke 'rechtspersonen' en een of meer (dochters van) struc-
tuurvennootschappen.
325. Vergelijkt men de vrijstellingsregeling (art. 153 lid 3) met de mitigatie-
regeling (art. 155), dan krijgt men het volgende beeld. Ratio van de vrijstellings-
regeling is, dat het niet nodig en ongewenst is om in een groep binnen Nederland
op meerdere niveaus een structuur-RvC in te stellen. Niet gewenst, daar zulks
de eenheid in de algemene concernleiding zou (kunnen) verstoren. Niet nodig
daar de werknemers via de OR van de 'onderneming' waarin zij werken direct
of indirect invloed uitoefenen (ingevolge  art.  158  lid  13)  op de samenstelling  van
de RvC bij de moeder.
316. Ratio van de mitigatieregeling is, dat in gevallen waarin het zwaartepunt
buiten de Nederlandse rechtssfeer ligt weliswaar de werknemers niettemin een
aanvaardbare mate van medezeggenschap behoren te behouden, doch dat deze
niet zo ver zou moeten gaan, dat de buitenlandse moeder(s) niet langer in de
gelegenheid zouden zijn ten aanzien van hun Nederlandse (gezamenlijke) dochter
een algemeen concernbeleid uit te oefenen. Daar in deze gevallen geen Neder-
landse structuurmoeder(s) aanwezig is (zijn) ten aanzien waarvan het opschuif-
mechanisme  van  art.  158  lid  13 tot werking kan komen voorziet  de  wet  in  de
verplichting tot instelling van een RvC, op de samenstelling waarvan de Neder-
landse werknemers wd invloed kunnen uitoefenen, maar de bevoegdheden van
deze RvC zijn beperkt om voldoende concerninvloed vanuit de buitenlandse/
internationale moeder(s) mogelijk te maken.
Doet  zich  nu het geval  voor  van een joint venture, waarin  voor  50 % wordt
deelgenomen door 66n of meer (dochters van) structuurvennootschappen en voor
de andere  50% door 66n of meer 'rechtspersonen' in de zin van  art.  155  (d.w.z.
buitenlandse vennootschappen of internationale holdings), dan valt deze joint
venture naar de letter zowel onder de vrijstelling van art. 153 lid 3 onder a,
als onder de mitigatieregeling van art. 155 lid 1 onder c. Een dergelijke joint
venture is (als vallende onder de meest vergaande regeling van art. 153 lid 3)
vrijgesteld. Verschuift de deelneming van de bedoelde  'rechtspersonen'  van  50%
naar 51 %, dan is deze joint venture gemitigeerd aan de structuurregeling onder-
worpen. Is de deelneming van de deelnemende (dochters van) structuurvennoot-
schap plus die van de bedoelde 'rechtspersonen' minder dan 50% (bijvoorbeeld
indien de meerderheid wordt gehouden door enkele kleinere - zelfstandige - niet-
structuurvennootschappen), dan is deze joint venture volledig aan de structuur-
regeling onderworpen.
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Ik ga daarbij voorbij aan de ingewikkelde rekensommen welke toepassing van
art. 155 lid 2 en 3 met zich meebrengt. Terzake verwijs ik naar Plompen/Slagter.163

327. Tenslotte mls ik nog op het derde lid van art. 155 bepalende dat onder
arbeiders in dienst van de buitenlandse vennootschap c.q. internationale holding
ook begrepen worden de arbeiders 'in dienst van andere rechtspersonen waarmee
(deze) in een groep  is  verbonden'. Dem bepaling heeft naar mijn mening een
- waarschijnlijk enigszins onvermoede - extraterritoriale werking. Voor de toe-
passing van art. 155 wordt in dit verband het Nederlandsrechtel#ke groepsbegrip
gehanteerd. M.i. zou dit de wat merkwaardige consequentie hebben, dat als het
een partner in de rechtsvorm van een Duitse AG betreft, die zelf 100 werknemers
heeft, doch door middel van Eingliederung respectievelijk een Beherrschungs-
vertrag twee vennootschappen 'beherrscht' (naar Duits Konzernrecht) met ieder
1000  werknemers, de regel  van  art.   155  lid  2  jo.   lid  3  met zich meebrengt,  dat
uitsluitend de eerstbedoelde 100 werknemers    van de beheersende    AG    zelf
zouden worden geteld.164
328. De regeling ex art. 155 als aangeduid is bij alle gecompliceerdheid daaraan
eigen (en met inachtneming van mijn bovenstaande opmerkingen) alleszins
redelijk te noemen. Zij houdt een gerechtvaardigd midden tussen de onaanvaard-
baarheid van een uitstralingseffect van Nederlandse medezeggenschap over de
grenzen en de wenselijkheid van een locale medezeggenschap van Nederlandse
werknemers, die bij gebreke van een internationale medezeggenschapsregeling
geen invloed hebben op de beleidsbepaling bij de moeder.165 Bezwaren kan
men hebben tegen de 'formele' regeling *an de gemitigeerde toepassing van het
structuurmodel.166 De wet geeft namelijk in deze geen enkel procedurevoorschrift.
Indien de vennootschap meent onder de regel  van  art.  155 te vallen,  kan  zij  haar
statuten dienovereenkomstig inrichten. Is zulks ten onrechte gebeurd of treedt
later een wijziging op in de toestand, die de vennootschap niet langer onder de
gedeeltelijke uitzondering doet vallen, dan is het structuurmodel integraal toe-
passelijk. Nietige besluiten zijn in die omstandigheden denkbaar.167 Men mag
echter aannemen, dat in zodanige gevallen art. 165 de vennootschap verplicht
in haar statuten het structuurmodel integraal op te nemen. Juister m.i. ware
het echter de vennootschap voor te schrijven, dat bij de opgave aan het Handels-
register, dat zij voldoet aan de criteria van art. 153 lid 2, door haar ook zou
moeten worden opgegeven,   dat zij voldoet  aan   de  door   art.   155   voor  een   ge-

163.   VVS, IIB, aantekening   bu   art.   52a   (oud) WvK (wordt: Rechtspersonen,   Plompen/Slagter,
aantekeningen  bij  art.  155).
164. Hoewel naar Nederlands i.p.r. de Nederlandse wet hier de doorslag geeft ben ik geneigd
- overeenkomstig de ratio van de Structuurwet - hier toch de regel uit te leggen in dem zin, dat
met toepassing van het Duitse concernbegrip de werknemers van de beide Duitse dochtervennoot-
schappen van de Duitse partner mee te tellen in het kader van het sommetje van art. 155 lid 2.
Immers wordt het begrip 'groep' in de structuurregeling zeer ruim aangeduid (kapitaaldeelname
'of anderszins') en is het bestaan van een algemene concernleiding in wezen doorslaggevend.
165.  Anders is dit in het SE-statuut. Zie hierboven 5.1.4.
166.   Van der Grinten,  t.a.p.,  blz.  10;  VVS,  IIB,  blz.  301.
167.  Van der Grinten, t.a.p.; Supplement,  blz. 24, welke er op wijst,  dat de Departementale Richt-
lijnen hierover niets vermelden, doch de mogelijkheid openstaat, dat de minister van mening zou zijn,
dat bij het verlenen van de 'verklaring van geen bezwaar' terzake door het ministerie een onderzoek
behoort plaats te vinden.
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mitigeerde toepassing gestelde vereisten. Deze opgave - waarvan belanghebben-
den verbetering kunnen vragen - zou beslissend moeten zijn voor de toepasselijk-
heid van de gedeeltelijke vrijstelling.168
Bezwaarlijk is ook, dat aan de toepasselijkheid van art. 155 op deze vennoot-
schappen niet - zoals art.  153 w81 bepaalt voor 'volledige' structuurvennoot-
schappen - uitdrukkelijk een in- en uitloopperiode van drie jaren toepasselijk
is.169 Voor de hier bedoelde joint ventures zou zulks met zich mee brengen,
dat zij met ingang van de dag waarop zij voldoen aan de criteria van art. 153
lid 2 opgaaf zouden moeten doen aan het Handelsregister en op hen onmiddellijk
het gemitigeerde structuurregime van toepassing zou worden, hetgeen voor de
positie van de partners in de vennootschap een plotselinge verstoring zou be-
tekenen van hun invloed in de gezamenlijke vennootschap. De grondslag van de
driejaarstermijn ex art. 154 geldt m.i. echter zeker ook in deze situatie. Naar
mijn mening zal daarom een redelijke wetsuitleg met zich meebrengen, dat
men uit de verwijzing in art. 155 naar het vorige artikel' (art. 154, regelende de
driejaarstermijn) afleidt, dat de driejaarsperiode ook hier geldt, doch dat de
toepasselijkheid van het structuurregeling nd die periode plaats vindt met
uitzondering van de artt.  162 en  163.

5.3.5.   De   structuur   van   het   interne   overleg   op   ondernemingsraadniveau   en   de
uitoefening van de structuurrechten in de partners in een 50150-joint venture van
twee structuurvennootschappen

329. In 5.3.2 wees ik reeds op de tegenstrijdige problemen waartoe de koppeling
van het opschuifmechanisme  van  art.  158  lid  13  met de  regeling van artt.  33-35
WOR aanleiding kan geven.
Ter afsluiting van mijn aantekeningen betreffende de joint venture en de Struc-
tuurwet wit ik aan dit probleem nog kort aandacht geven, waarbij ik eerst uit
zal gaan van een 50/50-joint venture van twee structuurvennootschappen. De
OR van deze joint venture is in dit geval in beide partners een bevoegde OR
ex art.  158 lid  13. Om eerder gemelde redenen (zie 5.3.2) zullen beide partners
er echter de voorkeur aan geven in hun eigen vennootschap een COR in te
stellen, aan welke dan exclusief de bevoegdheid tot uitoefening der structuur-
rechten toekomt. Wordt echter een COR ingesteld, dan heeft deelneming daarin
van de OR van de joint venture - zeker indien in de joint venture een gedecentra-
liseerd personeelsbeleid wordt gevoerd - tot gevolg. dat in vele gevallen de COR
niet bevoegd zou zijn, daar het door art. 35 WOR vereiste gemeenschappelijke
karakter zou ontbreken. Een verder onderzoek op dit punt lijkt gewenst.
330. Sprekend over dit probleem  (zie no. 308a) heb ik - zonder daar op die
plaats erg diep op in te gaan - gewezen op de interpretatie. die Schotvanger,70

168.  Van der Grinten, De nieuwe structuur  van de grote  NV  en  BV,  blz.  11.
169.   Art. 154 spreekt immers slechts over vennootschappen 'als bedoeld  in het vorige artikel',  d.w.z.
vennootschappen, die ingevolge  art.  155  lid  2  tot  het  doen  van een opgave verplicht  zijn; vgl. verder
VVS, 1IB, blz. 301.
170. NV 50, biz. 23.
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geeft van art. 35 WOR, hierop neerkomende, dat een aangelegenheid volstrekt
gemeenschappelijk moet zijn aan alle in de COR vertegenwoordigde OR-en,
wil de COR terzake bevoegd zijn. Deze interpretatie vindt steun in de MvT bij
de WOR171 waar ten aanzien van het begrip 'gemeenschappelijke aangelegen-
heden' wordt opgemerkt:   'Dit  zijn de aangelegenheden  die  in alle betrokken
ondernemingen gelijkelijk aan de orde zijn en die in beginsel voor alle onder-
nemingen gelijkelijk afdoening vereisen. Aangelegenheden die niet op alle onder-
nemingen betrekking hebben of die voor elke onderneming een eigen regeling of
afdoening vereisen, behoren niet tot het werkterrein van de centrale onder-
nemingsraad. Voorkomen moet immers worden dat het instellen van een centrale
ondernemingsraad het afsterven van de afzonderlijke ondernemingsraden tot gevolg
heeft.' (curs. van mij, R.).
Het is begrijpelijk, dat de wetgever - zich bewust van het vervreemdingsgevaar
van de werknemers 'aan de voet' en uitgaande van een hoog in de organisatie
ingeschakeld orgaan - zich in deze zin heeft uitgelaten. Duidelijk is echter, dat
een stricte interpretatie van art. 35 WOR in de zin als gemeld tot uitermate
moeilijke problemen aanleiding geeft. Waar immers in het vlak van art. 158 lid 13
er behoefte aan bestaat om alle concernwerknemers172 te betrekken bij de uit-
oefening van de structuurrechten in de moeder en er anderszins evenzeer be-
hoefte bestaat aan een OR-overlegniveau op concerntopniveau door middel van
de COR, zou een stricte interpretatie van art. 35 bewerkstelligen dat aan deze
bedoelingen niet zou kunnen worden voldaan. Betrekt men in de COR ook de
OR-en van ondernemingen, welke een betrekkelijk eigen leven leiden (zoals
bij een decentralisatie van personeelsbeleid licht het geval kan zijn), hetgeen
wenselijk  is  met  het  oog  op een juiste en rechtvaardige toepassing  van  art.   158
lid  13 jo. lid 6173,  dan zou zulks in strijd kunnen komen  met de wenselijkheid
van een zo breed mogelijk opgezet intern overlegorgaan op topniveau.
De vraag doet zich dan ook voor of deze interpretatie van art. 35 WOR wel
juist is. Als wij afstand nemen van de door de MvT geindiceerde uitleg en ons
verdiepen in de samenhang van de structuurregeling en artt. 33-35 WOR, dan
is - dunkt mij - een andere beschouwingswijze heel wel mogelijk.174  Men zal
immers de regeling van het interne concernrecht in zijn totaliteit moeten be-
schouwen. Daarbij zal - m.i. - vooreerst de pluriformiteit van de concernleiding
onder ogen moeten worden gezien. Ik doel hier op het punt, dat ik eerder heb
aangeduid met het verschil tussen uniforme en algemene concernleiding.175 De
concernleiding immers is niet noodzakelijk uniform, d.w.z. voor alle concern-
ondernemingen gelijk naar inhoud, omvang en intensiteit. Veeleer kan de
algemene concernleiding van concernonderneming tot concernonderneming
verschillen. Zulks kan (maar hoeft niet noodzakelijk) gepaard gaan met een

171. Blz. 25, r.k.
172. Hier te verstaan als alle in OR-en van concernondernemingen (= ondernemingen waarin door
de vennootschap voor ten minste de helft van het kapitaal wordt deelgenomen) vertegenwoordigde
werknemers.
173. Vgl. hierboven 5.3.2.
174. Vgl. ook De Bijll Nachenius, Rechtspersonen, Wet op de Ondernemingsraden, blz. 79 e.v.
175. Zie 2.3.2.1.
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internconcernrechtelijk verschillend geschakeerd patroon van beslissings-
bevoegdheden op het niveau van de ondernemingen (in de zin van de WOR).
Met dit beeld voor ogen zou derhalve de COR licht buiten spel kunnen worden
gezet indien men vasthoudt aan een stricte interpretatie van art. 35 WOR in
de bedoelde zin. Juister lijkt mij dan ook als gezegd (zie no. 308a) de be-
schouwingswijze van De Billi Nachenius 6 die meent dat niet de vraag gesteld
moet worden 'of een maatregel wel alle ondernemingen betreft, maar wie de
maatregel neemt'. Hij voegt daaraan  toe: 'Het argument  dat  op deze wijze  de
afzonderlijke ondernemingsraden 'uitgehold' worden, doet wat hypocriet aan.
daar, wanneer het gaat om beslissingen die aan de top genomen worden, het
vragen van advies aan een aantal ondernemingsraden wellicht eerder lijkt op een
streven naar verdelen en heersen dan op het verlenen van medezeggenschap aan
werknemers.' 177
De weergegeven opvatting brengt, bezien vanuit de partners in een joint venture,
met zich mee, dat niet gevreesd zou behoeven te worden voor een verlamming
van de COR door daarin  ook - met ·het  oog op art.  158 lid 1 3-d e O R van  de
joint venture te betrekken. Vanuit de positie van de werknemers van de joint
venture bezien betekent dit - m.i. - dat de mogelijkheden worden verruimd om
deel te nemen aan het interne overleg op COR-niveau voorzover het betreft de
besluitvorming van dezen ten aanzien van hun belangen in de joint venture. 178
Anders uitgedrukt biedt deze beschouwingswijze meer ruimte om de mede-
zeggenschapsinvloed door middel van het interne overleg op OR-niveau om de
organisatorische 'bevelsstructuur' van het concern heen te bouwen.
331. Een interessant probleem doet zich voor indien de joint venture =2/f
meerdere 'ondernemingen' heeft, waarvoor OR-en moeten worden ingesteld.
De partners - indien zij structuurvennootschappen zijn - hebben er belang bij.
dat voor deze OR-en een COR wordt ingesteld, daar bij gebreke daarvan
krachtens art. 158 lid 13 alle OR-en van de joint venture afzonderlijk in de COR
van de partners moeten deelnemen om te voorkomen, dat deze OR-en anders
ieder individueel de structuurrechten bij de partners zouden kunnen uitoefenen.
Met een dergelijke getrapte structuur werd in de WOR (tekst 1971) geen rekening
gehouden. Twijfel was dan ook mogelijk of op die wijze in het geschetste geval
de 'COR' van de joint venture exclusief kon optreden als 'OR' (in de zin van
art.   158  lid   13)  bij de partners. Die twijfel   kon - zo  mag men aannemen -
worden weggenomen door in zulke gevallen een uitdrukkelijke bepaling op te

176. Rechtspersonen, De Bijll Nachenius, WOR, aantekeningen ad artt. 33-35.
177.   T.a.p.;    vgl.   in dit verband   Par. 58 Betriebsverfassungsgesetz: 'der Konzernbetriebsrat   ist
zustlindig flir die Behandlung von Angelegenheiten, die den Konzern oder mehrere Konzern-
unternehmen betreffen und nicht durch die einzelnen Gesamtbetriebsrate innerhalb ihrer Unter-
nehmen geregelt werden k8nnen  (...)'; zie daaromtrent Fitting-Auffarth,  blz.  490,  491.
178. Anders dan Par. 58,2 Betricbsverfassungsgesetz, dat de mogelijkheid biedt dat een Gesammt-
betriebsrat bij meerderheid besluit aan de Konzernbetriebsrat te verzoeken een aangelegenheid voor
hem te behandelen, laat art. 35 WOR slechts toe, dat bevoegdheden van een OR (of GOR) slechts
overgaan 'voorzover dit in het reglement van de COR wordt bepaald'. Niet strijdig met de WOR
lijkt mij een bepaling in het COR-reglement, dat op verzoek bepaalde aangelegenheden van onder-
liggende OR-en of GOR-en door de COR kunnen worden behandeld.
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nemen in het reglement van de COR van de joint venture, dat het uitoefenen van
structuurrechten in de partners een 'gemeenschappelijke aangelegenheid' was,
welke door deze COR exclusief werd waargenomen. Vanuit de partners gezien
betekende dit, dat de COR van de joint venture werd aangemerkt als een 'gewone
OR' in de  zin van  art.  158  lid  13.
Het Wetsontwerp tot Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (aan-

vulling met bepalingen omtrent groepsondernemingsraden)119 zal het mogelijk
maken in concernverband met een getrapte structuur van het interne overleg te
werken doordat het namelijk tussen het niveau van een COR en de OR-en een
tussentrap van de groepsondernemingsraad (GOR) mogelijk maakt. Anders dan
geldt ten aanzien van de onder de oude bepalingen reeds functionerende (in-
formele GOR-en, zullen de leden van de wettelijk ingestelde GOR volledige
rechtsbescherming genieten en van alle WOR-faciliteiten gebruik kunnen
maken, terwijl bovendien gewaarborgd is, dat aan de in art. 14 WOR om-
schreven voorschriften omtrent de werkwijze is voldaan.180
Een wettelijke regeling van de GOR-en acht ik een verbetering in het stelsel van

medezeggenschap volgens de WOR. In concernverband geeft het de mogelijkheid
de interne overlegstructuur zodanig op te bouwen, dat daar waar op centraal of
gedecentraliseerd niveau beslissingen worden genomen ook de rechten kunnen
worden uitgeoefend, welke door de WOR aan werknemers worden gegeven.
Is in concernverband het intern overleg opgebouwd uit OR-en, welke bijvoor-
beeld in divisieverband worden overkoepeld door GOR-en en deze laatsten weer
door een COR. dan bestaat de mogelijkheid, dat een 50/50-joint venture is
aangegaan waarvan de OR niet in enige concern-GOR is opgenomen. Het
nieuwe art. 34 lid 1 en 2 laat in dat geval toe, dat de COR behalve uit getrapt
verkozen vertegenwoordigers uit de GOR-en kan bestaan uit rechtstreekse

vertegenwoordigers uit een dergelijke OR. Heeft echter de joint venture meerdere

'ondernemingen', dan zal het andermaal wenselijk zijn, dat deze overkoepeld
worden teneinde een oververtegenwoordiging in de COR van de partners

c.q. een onevenredig zware invloed van deze bij de uitoefening van de structuur-
rechten te voorkomen.181 Binnen het kader van de joint venture zal deze over-
koepelende OR waarschijnlijk de status van een COR (art. 33 lid 1 WOR)
krijgen. De noodzakelijke koppeling van de overlegstructuur binnen de partners
echter brengt het wat merkwaardige probleem met zich van een adequate
benaming. Immers - vanuit de structurele opzet van het interne overleg binnen
de partners bezien - zal deze  'COR' van de joint venture tegelijk een status
kunnen hebben van GOR in de partners. Het komt mij voor dat ook hier de
juiste oplossing zou zijn gelegen in een rechtstreekse verkiezing van de ver-
tegenwoordiger(s) van de 'COR' van de joint venture (als gezegd te beschouwen

179. Wetsontwerp d.d. 11 september 1974, Zitting 1973-1974, nr. 13 054.
180. Vgl. MvT biz. 3 1.k.
181.   Ik laat buiten beschouwing de mogelijkheid   van een verdere getrapte opbouw  in   deze  zin,
dat de joint venture meerdere OR-en heeft, overkoepeld door een 'COR', welke op zijn beurt tesamen
met andere in dezelfde divisionele activiteiten van de (partners) opgestelde OR-en een (divisionele)
GOR vormt, welke dan weer op zijn beurt mee doet in de  COR  bij de partner(s); zie verder overigens
5.3.2, no. 311.
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als een (G)OR in het verband van de partners) in de COR(-en) van de partners.
Een en ander ware deugdelijk te regelen in het reglement van de COR van de
partner(s). Duidelijk is dat de 'COR' van de joint venture een verschillende
positie (nl. die van OR of GOR) in kan nemen afhankelijk van de institutionele
structuur van het intern overleg op OR-niveau in de partners.

5.4.  Bescherming van werknemersbelangen bij het aangaan van een joint venture

5.4.1.  Inleiding

332. In hoofdstuk 4 heb ik getracht een beeld te geven van de problemen rond
de vraag of het bestuur van een vennootschap bevoegd is tot het aangaan van
een joint venture, waarbij ik vooral ben ingegaan op de verhouding tot de AV
in die vennootschap.
Voor wat betreft de invloed van de RvC krachtens art. 164 Boek 2 BW in
partnervennootschappen moge ik verwijzen naar 4.4.3. Ik kom daarop thans niet
terug, doch wijs er slechts op, dat de goedkeuring van die RvC onder omstandig-
heden kan zijn vereist, en dat de RvC bij zijn besluitvorming, gezien art. 140
lid 2. daarbij alle bij het besluit betrokken belangen, met name ook die van
werknemers, zal hebben te- wegen.  Gaat de identiteit  van de partnervennoot-
schap(pen) verloren, onder omstandigheden als geschetst in 4.4.4, dan zal
daarenboven de toestemming van de AV vereist zijn.
Thans wil ik meer in het bijzonder aandacht geven aan de normen ter be-
scherming van werknemersbelangen bij,het aangaan   van een joint venture.
Onder 3.2 wees ik reeds op de mogelijke gevolgen welke het aangaan van de
joint venture voor werknemers in de partnerondernemingen met zich mee kan
brengen. Die gevolgen zijn grotendeels van collectieve, in niet onbelangrijke
mate echter ook van individuele aard. Die gevolgen kunnen zowel een negatief,
alsook een positief karakter hebben. 182 Ik beperk mij in het navolgende tot die
normen welke een collectief karakter hebben, te weten hoofdstuk II van de
Fusiecode, en art. 25 WOR. Ik maak daarbij een enkele opmerking omtrent de
Derde Richtlijn en het Ontwerp-verdrag Internationale Fusies van Naamloze
Vennootschappen.

5.4.2.   Werknemersbescherming  bil  het  aangaan  van  een  joint  venture  krachtens  de
Fusiecode

333.   Het  SER-besluit  Fusiegedragsregels  1975,  hierna  te  noemen de Fusiecode.
in werking getreden op 1 april 1976183, voorziet in een aantal voorschriften
ter bescherming van werknemersbelangen bij fusies (in de zin van de Fusiecode).

182. Vgl. Slagter, a.w., blz. 349.
183. Zie omtrent de achtergrond en de geschiedenis van de totstandkoming van de tekst 1971 onder
meer Boukema, VVS, IE, blz. 41 e.v. (no. 3.3.1); overigens zij erop gewezen, dat de hierna te be-
spreken voorschriften ter bescherming van werknemersbelangen bij fusies e.d. in verscheidene
gevallen reeds  voor het totstandkomen  van de Fusiecode golden krachtens sommige CAO's; ander-
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Vooraleer toe te komen aan de materiele inhoud van die voorschriften zullen wij
eerst moeten bezien of en in hoeverre die tot gelding komen bij het aangaan van
een joint venture.184
Als bekend is de werkingsomvang van de Fusiecode ruimer waar het de be-
scherming van werknemers- dan waar het aandeelhoudersbelangen betreft. Deze
laatste worden slechts beschermd in het geval van een openbaar bod op aandelen
in een NV of BV (art. 2). Veel ruimer echter is de werkingsomvang van de
regels ter bescherming van werknemersbelangen (hoofdstuk II Fusiecode).
Art.  14  van de Fusiecode begrijpt onder fusie: 'verkrijging van de zeggenschap,
direct of indirect, over de activiteiten van een onderneming of een gedeelte
daarvan'.
334. De tekst en de toelichting laten enige twijfel ten aanzien van de vraag in
welke joint-venture-configuraties wel en in welke niet is voldaan aan de voor-
waarde van art. 14, dat de zeggenschap moet worden verkregen in een onder-
neming (in art. 14 aangeduid als:  'elk als zel fstandige eenheid optredend organi-
satorisch verband, waarin krachtens arbeidsovereenkomst in het kader van de
uitoefening van een bedrijf arbeid wordt verricht').185
Wel echter biedt de Toelichting op art. 14186 enkele belangrijke, doch tegelijker-
tijd soms tegenstrijdige, aanknopingspunten. In de Toelichting wordt als 'fusie'
onder  meer  aangemerkt:

- 'de oprichting van een gezamenlijke holding waarin de oprichtende onder-
nemingen geheel of gedeeltelijk hurt activiteiten inbrengen';

- 'de oprichting van een 'joint-venture', indien een of meer van de deelgenoten
daarin activiteiten inbrengen die zij voorheen zelfstandig en onafhankelijk
uitoefenen':

-   'de   verwerving  van een belang   van   50 %, alsmede de uitbreiding   van   een
50 %-belang  tot een meerderheidsbelang':

- (-)

- 'de verwerving van een minderheidsbelang, indien dit. belang gevoegd bij een
reeds bestaande deelneming  leidt tot verwerving  van een belang  van  50 %
of meer in de rechtspersoon die de onderneming in stand houdt'.

Niet als 'fusie' wordt onder meer aangemerkt:
- 'de oprichting van een bouwcombinatie ( tenzii deze niet als tijdelijk is be-

doeld)':
- (-);

- 'de verkrijging van een minderheidsparticipatie in een NV, welke de houder

zijds zij aangetekend, dat waar de Fusiecode als zodanig geen regels van positief Nederlands recht
geeft, dit anders is wanneer de Code bij CAO van toepassing wordt verklaard, waardoor de regels
in het contract worden geincorporeerd en daarmede in rechtsregels worden getransformeerd (vgl.
Boukema, t.a.p., blz. 42).
184. Het SER-besluit Fusiegedragsregels 1971 is gewijzigd op 21 november 1975 en dem gewijzigde
tekst is in werking getre(len op 1 april 1976.
185. Deze definitie komt overeen met die van art. 1 lid 1 onder c WOR, doch verschilt daarvan
tegelijk doordat hier achter 'arbeidsovereenkomst' zijn toegevoegd de woorden :  'in het kader  van
de uitoefening van een bedrijf. Van de werking van de Fusiccode is derhalve onder meer uitgesloten
de 'fusie' van ziekenhuizen etc.
186. Blz. 61 e.v.
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daarvan  in de praktijk in staat stelt de controle  over de  NV  uit te oefenen';
- 'verkrijging van de zeggenschap, verbonden aan stemovereenkomsten of aan

functies (directie) bij de onderneming'.
335. Dit geheel overziende vallen naar mijn mening·in ieder geval de volgende
joint-venture-configuraties onder de Fusiecode:
(i)    De 50150-joint venture (met uitzondering van die waarbij een nieu,ve 'onder-

neming' wordt opgezet)187; hier wordt door beide partners een  50 % belang
verworven, hetgeen in de optiek van de Fusiecode in ieder geval de ver-
krijging van zeggenschap inhoudt;

(ii) De 60140-joint   venture   (in ieder geval althans voor de 60% partner).
336. Belangrijkste probleem is echter de vraag of aan de Fusiegedragsregels ook
is onderworpen het aangaan van een joint venture (niet-betreffende nieuw op
te zetten activiteiten) waarin door geen der partners  voor  50 %  of meer  wordt

deelgenomen, zoals bijvoorbeeld de tripartite joint venture. Het antwoord op die
vraag is niet zonder meer duidelijk. Enerzijds wordt het aangaan van een joint
venture in de Toelichting onder art. 14 begrepen onverschillig de mate waarin
de partners in het aandelenkapitaal deelnemen, hetgeen gelijkelijk geldt voor
de - gezien het partiele Gleichordnungseffekt vergelijkbare - gemeenschappe-
lijke holding. Ook een duurzame bouwcombinatie (sterk vergelijkbaar met een
joint,venture) valt onder art. 14. Anderzijds echter wordt de verwerving van een
minderheidsdeelneming uitdrukkelijk niet onder de werking van art. 14 ge-
bracht, zelfs niet indien zulks 'de houder in de praktijk in staat stelt de controle
over  de  NV  uit te oefenen'; evenmin de 'verkrijging  van de zeggenschap,  ver-
bonden aan stemovereenkomsten of aan functies (directie) bij de onderneming'.
De Toelichting noemt aldus wel het totaalbegrip 'joint venture', maar de samen-
stellende elementen worden uitdrukkelijk genoemd als vallende niet onder het
fusiebegrip in art. 14. Van belang is echter, dat de eerdere tekst van art. 14 (1971)
sprak over verkrijging van zeggenschap door een natuurlijke of rechtspersoon
dan wel 'op grond van een onderlinge regeling tot samenwerking door rneerdere
natuurlijke of rechtspersonen(.  .  .) van een onderneming of een deel daarvan  .  .  .'.
Nu geen materiBle wijziging is beoogd met de nieuwe tekst meen ik, dat (hoewel
tekst en Toelichting volstrekt onduidelijk en tegenstrijdig zijn) naar de ratio
gemeten ook de tripartite joint venture onder art. 14 valt en derhalve de regels
van de fusiecode ter bescherming van werknemersbelangen in acht genomen
moeten worden. Bovendien hebben de twee laatste in de Toelichting niet als
'fusie' aangemerkte gevallen betrekking op een enkelvoudige belegging en lijkt
daaraan derhalve geen doorslaggevende betekenis te mogen worden toegekend.
337. Wanneer men eenmaal aanneemt, dat onder het fusiebegrip van art. 14
ook valt de multipartite joint venture, dan moet nog het volgende worden
opgemerkt. Blijkens de Toelichting (blz. 61) is de Code ook van toepassing,
wanneer men vanuit  een 50 %-deelneming een meerderheid verwerft.  M.i.  be-

187     Dit   is het geval wanneer de partners een joint venture entameren   op een terrein, waarop   zij
geen van beiden nog werkzaam waren. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen indien de desbetreffende
activiteiten van zeer riskante aard zijn of bijvoorbeeld een zeer zware research-inspanning en/of
hoge ontwikkelingskosten met zich mee brengen.
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hoort daarvan te worden uitgezonderd het geval, dat binnen een bestaande joint
venture de aandelenparticipatie van de partners wijziging ondergaat zonder dat

zulks de zeggenschapsverhouding wijzigt, zoals bijvoorbeeld in het geval van
een 50/50-joint venture, die in een 49/51-verhouding wordt omgezet zonder
wijziging van de zeggenschapsverhouding. De inhoud van de tussen partijen
gesloten overeenkomst kan daarbij alleszins van belang zijn.188

338. De regels van hoofdstuk II Fusiecode behoren in acht te worden genomen,
indien een der bij de fusie betrokken ondernemingen in Nederland meer dan 100
werknemers heeft. Voor concerns geldt het totaal van de Nederlandse werkne-
mers,  zodat ook wanneer een dochter met minder  dan 100 werknemers  bij  het
aangaan van een joint venture betrokken is, zij onder de werkingssfeer van de
Fusiecode valt, indien de Nederlandse werknemers van het concern in totaliteit
dat aantal te boven gaat. Voldoende is dat 66n betrokken onderneming meer dan
100 werknemers in Nederland heeft. Is dat het geval, dan rust niettemin de ver-
plichting tot inachtneming van de Fusiegedragsregels op alle besturen van de
betrokken ondernemingen.189 In het (zelden voorkomende) geval van een ge-
zamenlijke overneming van een niet tot een der partners behorende onder-
neming, rust derhalve ook op het bestuur van deze laatste de verplichting de
Fusiegedragsregels in acht te nemen. De verplichting om met de vakorganisaties
in overleg te treden treedt in werking op het moment, dat 'op grond van de
resultaten van orienterend overleg de verwachting gewettigd is geworden dat
overeenstemming kan worden bereikt'  (art.  18  lid  1).190 Op dat moment worden
de vakorganisaties ingelicht over de motieven, die tot het overwegen van een
joint venture hebben geleid en over de te verwachten economische en sociale
gevolgen (voorzover op dat moment overzienbaar). De vakorganisaties worden
in de gelegenheid gesteld hun oordeel te geven vanuit het werknemersbelang.
Tesamen met de betrokken besturen wordt aandacht besteed aan een sociaal
plan; de grondslagen voor het na de fusie te voeren beleid; het tijdstip waarop
het met de OR krachtens de WOR vereiste overleg zal worden gevoerd en het
tijdstip en de wijze waarop het personeel zal worden ingelicht (art. 18 lid 4).
Voorzover mogelijk wordt door de besturen alle voor de oordeelsvorming van
de zijde van de vakorganisaties gewenste informatie verstrekt.191
339. De sancties welke de Fusiecode zelf stelt op O-vertreding zijn beperkt.
Art. 32 lid 1 geeft de Commissie voor Fusieaangelegenheden slechts de be-
voegdheid tot het uitspreken van een openbare berisping of het doen van een
openbare kennisgeving. Bedacht moet worden, dat overtreding verdere con-
sequenties kan hebben. Slagter192 noemt achtereenvolgens a) weigering van de
188. Zulks anders dan het in noot 194 genoemde Rapport op blz. 19 wil doen geloven.
189. Art. 16 lid 1 ; Toel. blz. 45.
190.  Dat aan de RvC nog toestemming moet worden gevraagd is geen omstandigheid, die informatie
aan de vakorganisaties mag ophouden: 9e Verslag,  biz. 5; integendeel  zal  bij het vragen  van  goed-
keuring ook het oordeel  van de vakorganisaties  aan  de RvC moeten worden medegedeeld : Slagter,
a.w., blz. 352.

191. Zie omtrent de vraag  of ook 'meerjarenplannen'  van de overnemende en jaarstukken  uit  het
verleden van de over te. nemen onderneming ter inzage moeten worden gegeven: 17e Verslag, blz.  3
e.v., alsmede art. 18 lid 3 (nieuw).
192. A.w., blz. 355.
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leden van de Vereniging voor de Effectenhandel om mee te werken aan aan-
delentransacties: b) weigering voortzetting beursnotering;   c)   de   Code   kan   tot
positief recht worden indien deze bij CAO verbindend wordt verklaard: d) moge-
lijke instelling van een enqutte, terwijl e) ook verdedigd is, dat schending van
de Code een onrechtmatige daad zou kunnen opleveren.193 Een niet onbelang-
rijke 'sanctie' is m.i. bovendien de negatieve publiciteit rond een overtreding
en het risico van een (langdurige) verstoring van de verhouding tot vakorgani-
saties en ondernemingsraad. Al met al meen ik, dat gesteld kan worden, dat
de Fusiecode bevredigend werkt en dat het gezag ervan stijgende is.194
340. De behartiging van de werknemersbelangen bij een 'fusie' is in de Fusiecode
opgedragen aan de vakorganisaties a\s onafhankelijk instituut, die als zodanig

tevens in staat zijn toe te zien op de nakoming van de verplichting tot het voeren
van overleg met de OR. De vakorganisaties hebben aldus ingevolge de Fusiecode
een zeer belangrijke invloed op de totstandkoming van fusies. Hun verant-
woordelijkheid is mitsdien ook erg groot. Door het voorgeschreven overleg komt
de vakbeweging in de positie, dat zij een belangrijke invloed kan uitoefenen op
de totstandkoming en de inhoud van het fusiebesluit. De positie van de vak-
beweBing is daarbij niet een eenvoudige.
In het bijzonder bij joint ventures meen ik dat die positie extra gecompliceerd is.
Anders dan bij het eenmalige fusiegebeuren in het geval van een overname, gaat
het bij het aangaan van een joint venture om de totstandbrenging van een
samenwerking tussen zelfstandig blijvende ondernemingen. Deze geven een stuk
van hun autonomie op en komen overeen een deel van hun activiteiten in de
toekomst verder gezamenlijk te vervolgen. Kan er in het geval van een overname
van worden uitgegaan dat na de totstandkoming van een concernverband vele
min of meer marginale problemen verder kunnen worden opgelostwi anders is
dit bij het aangaan van een joint venture, waar het noodzakelijk is om de moge-
lijke 'conflicting interests' in kaart te brengen. Een nauwkeurige afstemming is
daartoe noodzakelijk zowel ten aanzien van de wederzijdse motieven tot het
aangaan van de joint venture, als met betrekking tot de te maken werkafspraken
geldend gedurende het bestaan van de joint venture.
In dit delicate afstemmingsproces nemen ook de vakorganisaties hun positie in.
Zij hebben daarbij (evenals de betrokken besturen, RvC-en en OR-en) rekening
te houden zowel met de onmiddellijk bij de joint venture betrokken werk-

193. Aldus zou een ge- of verbodsactie kunnen worden ingesteld, terwijl tevens het fusiebesluit
wegens strijd  met de openbare orde vernietigbaar zou kunnen zun; overigens zij opgemerkt dat een
openbare kennisgeving gevolgd door een weigering tot aandelentransacties door de leden van de
Vereniging voor de Effectenhandel ook tot de niet-bedoelde consequentie kan leidEn, dat een
'fusierijpe' onderneming niet daadwerkelijk tot fusie overgaat (vgl. CSM/Suikerunie/Scholten-Honig).
Laatstbedoelde consequentie kan onder omstandigheden het achterliggende doel sterk voorbij-
schieten.
194. Zie daaromtrent Rapport van de Commissie voor Fusieaangelegenheden betreffende haar
ervaringen met de Fusiegedragsregels en de wijze waarop zij haar heeft uitgeoefend in de periode
19 juni 1970-31 december 1973, blz. 23 e.v.
195. Hoewel ook ten aanzien daarvan een min of meer nauwkeurig plan zal moeten worden op-
gesteld en met de vakorganisaties zal moeten worden besproken.
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nemersbelangen, alsook met die van wat ik heb genoemd de 'resterende' werk-
nemers bij de partners.196 Tot op zekere hoogte overigens ook met andere
betrokken belangen.197
341.   Zonder   daar   in dit kader verder   op te willen ingaan   kan erop worden
gewezen, dat in het kader van de besprekingen met de vakorganisaties onder meer
de volgende onderwerpen aan de orde kunnen komen:
-  de totstandkoming van collectieve arbeidsvoorwaarden tussen de joint venture

en  (een  deel  van) haar werknemers;
- wijze van vaststelling van primaire arbeidsvoorwaarden voor niet-CAO-

personeel;
- de vraag of en, zo ja, op welke wijze verkregen rechten (in het vlak van

primaire of secundaire arbeidsvoorwaarden) jegens de partner(s) zullen
worden gehonoreerd  door de joint venture;

- de vraag of een koppeling zal plaatsvinden voor alle of bepaalde werknemers
aan arbeidsvoorwaarden (of sommige onderdelen daarvan) geldend bij de
partners  dan  wel dat bepaalde garanties worden geboden  door de partners;

- eventuele afvloeiingsregeling voor werknemers, indien bepaalde inkrimpingen
noodzakelijk zouden  zijn,

- bespreking van het na het aangaan van de joint venture daarin te voeren
sociale beleid;

- moment van inschakeling van de betrokken OR-en en informatie aan het
personeel. (Ik kom op dit punt hieronder nog terug).

342. Tegen de achtergrond van deze punten speelt de juridische problematiek
van de overdracht van een onderneming in ruime zin198 en meer in het bijzonder
de vraag of contractuele rechten en verplichtingen bij bedrijfsoverdracht aan
een nieuwe rechtspersoon kunnen worden overgedragen. Ten aanzien van
arbeidscontracten is de vraag of de rechtsbetrekking tussen werkgever en werk-
nemer(s) met alle rechten en verplichtingen kan worden overgedragen. In zijn
algemeenheid gesteld moet het antwoord op deze vraag ontkennend luiden.199
Wel is zulks mogelijk met medewerking van de individuele werknemer(s).
Niet mogelijk is dat de werknemer wordt gedwongen de joint venture als werk-
gever  aan te nemen,  ook  niet - naar ik aanneem - in het geval de partner-
werkgever met een meerderheid in de joint venture deelneemt. In het voor-
gaande heb ik - meen ik - duidelijk gemaakt, dat er weliswaar een meervoudige

196. 17e Verslag,  blz.  3  e.v.; vgl. hierboven.
197. Een vraag, welke overigens buiten het kader van deze studie valt, is dem of gezien de sterke
machtspositie en de invloed welke daarmee ook ten aanzien van andere belangengrocperingen dan
vakbondsleden wordt uitgeoefend ook voor de vakorganisaties een soortgelijke redenering zou
kunnen worden ontwikkeld, als door Cahen is gevolgd ten aanzien van de aandeelhoudersvergadering;
zie Cahen, Belangenverbreding in: 100 Jaar Rechtsleven, blz. 71 e.v. (een vraag overigens ten aanzien
waarvan belangrijk aanknopingsmateriaai te vinden lijkt in het nieuwe verenigingsrecht van Boek 2
BW); vgl. Slagter, a.w., biz. 9.
198.  Terzake moge ik verwijzen naar Handboek, blz. 113-119;  zie ook  Fusies van Ondernemingen,
III,  biz.  1 e.v.; Molenaar, diss. blz. 85 e.v.
199.   Handboek, t.a.p.; Fusies van Ondernemingen,   t.a.p.   blz. 2; Boukema,   VVS,   IE,   biz.    12;
anders is dit echter indien het arbeidscontract een concernclausule bevat van de strekking, dat op
verzoek van de werkgever de werknemer gehouden is zijn arbeid te verrichten in dienst van een
andere onderneming behorend tot hetzelfde concern.
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concernrelatie ontstaat, doch dat zulks juist vanwege het afstemmingsmecha-
nisme in de besluitvorming niet betekent, dat een der partners dwingend zijn
eigen concernbeleid kan doorzetten. In het kader van bestaande arbeids-
verhoudingen zal er daarom van behoren te worden uitgegaan, dat de joint ven-
ture niet slechts als afzonderlijke rechtspersoon de positie van een 'nieuwe'
werkgever inneemt, doch ook op grond, dat het leidende subject in de arbeids-
verhouding materieel een andere wordt.
Wordt de rechtspositie der werknemers (met name behalve hun primaire arbeids-
voorwaarden ook zaken als pensioengrondslag en -aanspraken en verdere
secundaire arbeidsvoorwaarden) niet slechter (in dat verband spelen de vak-
organisaties een belangrijke rol), dan zullen de meeste werknemers bereid zijn
de joint venture als hun nieuwe werkgever te aanvaarden. Zeker indien door
het aangaan daarvan de economische positie  van de samenwerkende bedrij fs-
onderdelen wordt versterkt in vergelijking met het alternatief, dat de des-
betreffende activiteit verder op eigen kracht zou zijn vervolgd.200
De inmenging van de vakorganisaties zal er in het algemeen vooral op zijn
gericht de verkregen rechten van werknemers bij de partners in een of andere
vorm te handhaven in het nieuwe dienstverband.

5.4.3.   Europese  ontwikkelingen  inzake  de  positie  van  werknemers  bij 'fusies

343. Ter zake van de eventuele overgang van arbeidsovereenkomsten moge ik
in dit verband nog wijzen op enkele ontwikkelingen op Europees niveau.
Vooreerst bepaalt art. 15 Derde Richtlon inzake fusies van naamloze vennoot-
schappen 01 dat zowel tussen de fusiepartners onderling als ten aanzien van
derden (daaronder de werknemers) de activa en passiva van het gehele ver-
mogen van de overgenomen vennootschap overgaan op de overnemende ven-
nootschap.202 Met het oog daarop wordt in art. 6 (gewijzigd) voorgesteld, dat
de besturen een uitvoerig rapport samenstellen, dat de juridische, economische
en sociale gevolgen voor de werknemers over een periode van ten minste twee
jaar toelicht en de maatregelen voor werknemers vermeldt  (lid  1). Dit rapport
ligt voor iedere werknemer ter inzage gedurende twee maanden voor de AV
die zal besluiten omtrent het fusievoorstel (lid 2). Het rapport moet worden
besproken met vertegenwoordigers van werknemers  v66r   die AV; indien   de
werknemersbelangen worden benadeeld moet getracht worden met deze ver-

200. Ik wijs verder nog op het concurrentiebeding, dat, wil het blijven gelden opnieuw - al of niet
aangepast - schriftelijk zal moeten worden aangegaan (art. 1637x BW). zo ook art. 1637u BW: boete-
beding; afwijkende opzeggingstermijn (art. 16391  BW); een belangrijke vraag is verder  of een  werk-
nemer zonder wijziging van het dienstverband met de partner kan worden gedwongen tot eentewerkstelling bij de joint venture, welke vraag ik - indien voldoende 'terugkeergaranties' worden
verstrekt - bevestigend zou beantwoorden.
201.   Op  16 juni  1970  door de Commissie  bij  de Raad ingediend; tekst onder meer opgenomen  in
Maeijer, VI c.
202. Vgl. verder Toelichting   op   art.   6   en het Gewijzigd voorstel   d.d. 4 januari 1973, Maeijer,
VI e - 41 e.v.
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tegenwoordigers overeenstemming te bereiken omtrent te treffen maatregelen
(lid 3 en 4). Komt geen overeenstemming tot stand, dan staat beroep open op
een arbitragecommissie. Uit de Toelichtingem blijkt dat overeenstemming geen
voorwaarde is voor het besluit van de AV. Terecht m.i. heeft de Commissie-
Vennootschapsrecht  in haar rapport  van  16 juni 1970204  gesteld,  dat dit onder-
werp zou dienen te zijn van een ruimer opgezette regeling, die ook andere
concentratiemethoden dan die van de door de Derde Richtlijn behandelde
juridische fusie, zou dienen te omvatten. Het aangaan van een joint venture valt
niet onder art. 2 Derde Richtlijn. Twijfel kan men hebben of een fusie tussen

dochtervennootschappen eronder valt. De tekst geeft niet de indruk dat daaraan
is gedacht.
344. Verder moge ik wijzen op art. 30 van het Ontwerp van Ferdrag hetreffende
internationale fusie van naamloze vennootschappen» Hierin wordt bepaald, dat
door de overgenomen vennootschap gesloten arbeidsovereenkomsten van
rechtswege overgaan op de overnemende vennootschap. De werknemer behoudt
de in dienst van de overgenomen vennootschap verworven anciEnniteit, waarvan
de rechtsgevolgen worden beheerst door de arbeidsovereenkomst en het daarop
toepasselijke recht. Indien een weigering om in een ander land te gaan werken
krachtens het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke recht tot een ontslag
leidt, dan wordt de overeenkomst geacht door de werkgever te zijn beaindigd.
Door de Belgische en Luxemburgse delegatie zijn tegen handhaving van deze
regeling in dit verdrag bezwaren gemaakt in dezelfde geest als door de Commissie-
Vennootschapsrecht tegen art. 6 Derde Richtlijn.206 Een regeling als art. 6
Derde Richtlijn inhoudt ontbreekt overigens in het Ontwerp Verdrag. Ook
het Fusieverdrag is niet gericht op de regeling van het aangaan van joint ventures,

nu wordt gesproken over inbreng van alle activa in de overnemende of nieuwe
vennootschap (artt. 4 en 41). Vraag is ook hier of de regeling toepasselijk is op
partiale fusies.
De Europese Commissie heeft inmiddels  op  31   mei   1974  een meer algemene
regeling ter zake van de gevolgen voor werknemers bijfusies van vennootschappen,
overdrachten van vestigingen en concentraties van ondernemingen bij de Raad
ingediend in een daartoe strekkende ontwerp-richtlijn.207 Ook daarin wordt op
soortgelijke wijze voorzien dat arbeidsverhoudingen van de over te nemen
onderneming overgaan op de overnemende onderneming. Daarin worden
begrepen rechten en verplichtingen geldend krachtens gebruik, CAO of bedrij fs-
akkoord (art. 3). Merkwaardig is overigens dat waar art. 3 lid 1 bepaalt, dat de
bedoelde arbeidsverhoudingen automatisch worden overgedragen208, in art. 4

203. Zie Maeijer,   blz.   VI   c - 47;   zie ook Tweede Gewijzigd Voorstel   voor een Derde Richtlijn,
com (75) 671 def.
204.  Maeijer, VI c - 29.
205.  Maeijer,  VIII  a-1  e.v. ; blijkens de bij art. 30 geplaatste noot bestond geen overeenstemming
noch ten aanzien van de vraag of deze bepaling moest worden gehandhaafd, noch ook over de
tekst zelve.
206.  Zie Toel. art. 30 punt 99; Supplement 13/73 bij het Bulletin voor de Europese Gemeenschappen
blz. 82.
207. Publikatieblad d.d. 13.9.1974, no. C 104/1
208. Een automatische overdracht lijkt mij reeds merkwaardig.
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lid 1 die bepaling buiten toepassing wordt verklaard voor 'ontslagen welke
noodzakelijk zijn wegens dwingende interne vereisten ten gevolge van de fusie
van vennootschappen of de overdracht van vestigingen'.
De werknemer behoudt zijn ancienniteit Cart. 6). Tenslotte wordt ook hier de
verplichting opgelegd de werknemersvertegenwoordigers voor te lichten omtrent
de redenen tot de fusie, omtrent de juridische, sociale en economische gevolgen
en omtrent een sociaal plan.
Wordt binnen twee maanden in onderhandelingen geen akoord bereikt, dan
beslist een arbitragecollege. Lees ik art. 8 lid 3 goed, dan zou een en ander de
fusiepartners niet verhinderen in die tussentijd de fusie te realiseren.
Het voert mij te ver verder op deze Europese teksten in te gaan, hoewel daar-
omtrent het nodige zou zijn op te merken. Vooral de zojuist besproken ontwerp-
richtlijn is naar mijn indruk bepaald onzorgvuldig voorbereid. Met bovenstaande
globale opmerkingen heb ik slechts (een aanloop tot) een stukje rechtsontwikke-
ling op het Europese vlak willen signaleren.
345.  Verder kan worden genoemd de Richtlijn Collectief Ontslag.209 De Richtlijn
verplicht de werkgever die overweegt collectief ontslag te verlenen om de ver-
tegenwoordigers van werknemers te raadplegen teneinde tot een akkoord te
komen. Het overleg moet zijn gericht op het voorkomen of verminderen van het
collectieve ontslag. Als collectief ontslag wordt beschouwd een ontslag van
ten minste 20 werknemers in een pei'iode van 90 dagen (ongeacht het aantal
werknemers, dat gewoonlijk in de desbetreffende plaatselijke eenheden wordt te
werk gesteld). Het plan tot collectief ontslag moet gemeld worden bij een over-
heidsinstantie en kan pas 30 dagen na die melding worden gerealiseerd. Vgl. voor
Nederland het Wetsontwerp Collectief Ontslag.
346. Tenslotte valt in Europees verband te wijzen op het Rapport Pennington
betreffende overnemingen en andere aanbiedingen.210 Art. 12 lid 6 van de bij het
Rapport behorende ontwerp-Richtlijn schrijft voor, dat onmiddellijk na ont-
vangst van het biedingsbericht op de aandelen van een NV het bestuur van deze
(over te nemen) NV een afschrift daarvan ter kennis moet brengen aan de
vertegenwoordigers der werknemers dezer NV voorzien van hun commentaar.
Ingevolge art. 13A is het bestuur verplicht met de werknemersvertegenwoordigers
de gevolgen (voor werknemers) te bespreken, welke het bod zal hebben. Indien
naar het oordeel van de werknemersvertegenwoordigers de voorstellen, gedaan
in het belang van werknemers, onbevredigend of nadelig zijn, kunnen zij ver-
zoeken besprekingen te openen; komt daarbij niet binnen twee maanden  een
overeenstemming tot stand, dan wordt de zaak voorgelegd aan een paritair
samen te stellen arbitragecommissie (waarvan de voorzitter in onderling overleg
en bij gebreke van overeenstemming door de rechter wordt benoemd).

209.   Publikatieblad   EG  no.   L  48  d.d. 22 februari   1975, zie Houtman, Kollektief ontslagrecht  op
Europees niveau,  SMA  1975,  blz.  246  e.v.
210. XI/56/74, Dir.-Gen. Interne Markt.
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5.4.4.    Werknemersbescherming   bij   het   aangaan   van   een    joint   venture   krachtens
de  WO R

347. Komend aan het slot van mijn aantekeningen inzake de bescherming van
werknemersbelangen in joint-venture-verhoudingen, wil ik tenslotte stilstaan bij
enkele vragen waartoe toepassing van de WOR bij het aangaan van een joint
venture aanleiding geeft. Ik wil mij daarbij beperken tot slechts enkele bijzondere
problemen. Vooreerst omtrent de verhouding van de OR tot de vakorganisaties;
daarna enkele interpretatieproblemen betreffende art. 25 WOR en tenslotte de
eerder gestelde vraag aangaande mogeli.ike regelingen inzake de medezeggen-
schapsstructuur in de joint venture en zijn relaties tot de partners.
348. Krachtens art. 25 lid l WOR moet de ondernemer de OR (behoudens in
het geval zwaarwichtige belangen zich daartegen verzetten) in de gelegenheid
stellen  aan hem advies  uit te brengen  over een besluit  tot: a) overdracht  van
de zeggenschap over een onderdeel van de onderneming aan een andere onder-
nemer; b) beeindiging, belangrijke inkrimping/uitbreiding van de werkzaam-
heden der onderneming; c) belangrijke wijziging in de organisatie of plaats der
werkzaamheden van de onderneming en d) het aangaan of verbreken van duur-
zame samenwerking van de onderneming met andere ondernemingen.
Behalve in het geval in een op te richten joint venture een nieuwe activiteit wordt
geentameerd, zal bij het aangaan van een joint venture steeds aan een of meer
van genoemde criteria van art. 25 lid l WOR zijn voldaan en de OR van de
betrokken 'onderneming' (bedrijfsonderdeel) bevoegd zijn tot het uitbrengen van
het advies. Een vraag die daarbij rijst is deze of naast de betrokken OR ook de
COR bevoegd kan zijn. Zie daaromtrent hieronder.
349.  Ook de Fusiecode verplicht - zoals we zagen - de besturen  van  de  be-
trokken ondernemingen211 met vakorganisaties besprekingen te openen (art. 18).
Art. 25 WOR lid 5 brengt (zoals ook art. 18 lid 4 vari de Fusiecode) een volgorde
aan in het met de OR en vakorganisaties te voeren overleg212, waarbij eerst met
de vakorganisaties besprekingen worden gevoerd en in het overleg met deze
wordt vastgesteld op welk moment met de OR overleg zal worden ingevoerd.
Nu echter de OR krachtens eigen recht en vanuit de eigen positie binnen de
onderneming ex art. 25 WOR het recht heeft te adviseren, zal van de vak-
organisaties verlangd mogen worden, dat zij medewerken aan een tijdige in-
schakeling van de OR. Mij is overigens geen geval bekend, dat zulks niet zou
zijn gebeurd. Veeleer is het in de praktijk zo, dat de besprekingen met de vak-
organisaties parallel lopen met de totstandkoming van een OR-advies. Anders
zou dit kunnen zijn indien de ondernemer een beroep doet op de 'zwaarwichtige
omstandigheden' 213 van art. 25 WOR tegenover de OR en geen ontheffing heeft
gevraagd/gekregen (art. 33 Fusiecode) van de verplichting tot naleving van de
211.  Ik ga er van uit dat ook in het geval, dat bij de joint venture twee of meer dochterondememingen
zijn betrokken, welke minder dan 100 werknemers hebben, bij de partners als zodanig meer dan
100 werknemers in Nederland werkzaam zijn in de an van art. 15 Fusiecode.
212. Al is art. 25 lid 5 WOR beperkt tot het geval, dat een aanmerkelijk deel van de in de onder-
neming werkzame personen wordt ontslagen; vgl. overigens ook art.  26 lid 2 en 27 lid 2 WOR.
213. Als bekend zou een dergelijk beroep op zwaarwichtige omstandigheden in de nieuw op te
zetten WOR vervallen.
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fusiegedragsregels. Alsdan  zou - althans in theorie - denkbaar  zijn,  dat  het
OR-advies volgt na het fusiebesluit, waaromtrent dan wel met de vakorganisaties
overleg heeft plaati gevonden. Een weigering vah de vakorganisaties om mede
te werken aan tijdige inschakeling van de OR levert naar mijn mening voor de
ondernemer geen 'zwaarwichtige reden' in de zin van art. 25 WOR op. Is het
aangaan van een joint venture ook nog onderworpen aan de goedkeuring van
de RvC, dan kan ook de goedkeuringsprocedure parallel lopen met de tot-
standkoming van het OR-advies en de onderhandelingen met de vakorganisaties.
Twee opmerkingen daarbij. Ten eerste  dat het besluit  tot het aangaan  van  een
joint venture kan worden uitgevoerd als de RvC heeft goedgekeurd en de OR
nog niet of negatief heeft geadviseerd c.q. het overleg met de vakorganisaties
nog niet is afgerond (hetgeen dan overigens mogelijk wel tot spanningen binnen
de onderneming en/of met de vakorganisaties kan leiden).214
Ten tweede dat in het Nederlandse recht geen uitdrukkelijke regel bestaat, dat
de RvC in kennis wordt gesteld van het OR-advies c.q. de resultaten van de
besprekingen met de vakorganisaties v66r de RvC een besluit neemt. Art. 125
lid 2 SE-Statuut beval wel een dergelijke regel ten aanzien van door de EOR te
geven adviezen betreffende aangelegenheden welke zijn onderworpen aan de
goedkeuring van de Raad van Toezicht (art. 125,2). Een uitzondering op die
regel is mogelijk indien het advies niet binnen redelijke termijn is gegeven.
Naar Nederlands recht kan de RvC van het bestuur alle relevante informatie
verlangen met betrekking   tot het voorgenomen besluit;   in   casu   zal   de   RvC
(doorgaans) niet besluiten zonder kennis te hebben genomen van inhoud van de
adviezen van werknemerszijde (OR en vakorganisaties).215
Voor wat betreft de OR kan gewezen worden op de mogelijkheid, dat deze
OR bij de besprekingen omtrent een eventueel advies krachtens art. 16 lid 1 ook
een uitnodiging kan richten aan de RvC216 om een vergadering van de OR bij
te wonen. Is dit geschied, dan is de RvC op die wijze in de gelegenheid het
gevoelen  van de OR te vernemen. De vraag of de RvC formeel moet goedkeuren
hangt overigens af van de vraag of het joint-venture-besluit wordt genomen
door het bestuur van de moeder of van de dochteronderneming. Zie daaromtrent
nos. 224,249 en 308.
350. Ten aanzien van art. 35 lid l WOR doen zich enkele interessante inter-
pretatieproblemen voor, welke niet onbelangrijk zijn. Daar bij het aangaan van
een joint venture zich vrijwel steeds een van de gevallen zal voordoen genoemd
in art. 25 lid 1 WOR zal er van mogen worden uitgegaan, dat de OR van de
partners doorgaans advies zal moeten uitbrengen.217 Hebben de partners echter

214.  Vgl. De Bijll Nachenius, Rechtspersonen,  Wet  op de Ondernemingsraden,  blz. 62; Rapport-
Verdam, biz. 93 a.
215. Vgl. 140 lid 2 WvK en hierboven 3.4.2.
216. Art. 16 lid 1 spreekt over 'een of meerdere (commissarissen)', doch m.i. brengt het collegiale
karakter van de RvC met zich mee, dat de uitnodiging zou zijn gericht aan de RvC als zodanig met
het verzoek een of meer leden uit zijn midden aan te wijzen tot bijwoning van de desbetreffende
vergadering.
217.   Anders  is dit slechts wanneer het betreft de opzet  van een joint venture welke nieuwe activiteiten
zal  entameren; de ondernemer zal daaromtrent normaliter informatie geven  dan  wel kan zodanige
informatie van OR-zijde worden gevraagd.
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meerdere OR-en met een COR (eventuele GOR-en laat ik gemakshalve buiten
beschouwing) dan doet zich de vraag voor welke OR(-en) bevoegd is/zijn,
c.q. of (daarnaast ook) de COR bevoegd is.
Het belangrijkste probleem wordt daarbij gevormd doordat de WOR een
betrekkelijk beperkt begrip 'onderneming' kent. Dit begrip valt - zeker niet in
concernverband - samen  met de vennootschap als 'ondernemer', zijnde  de
rechtspersoon, die de 'onderneming' (in art. 1 lid 1 onder c WOR omschreven als:
'elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch
verband, waarin krachtens arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht') in
stand houdt.
Wordt nu in concernverband een joint-venture-overeenkomst aangegaan door
een dochtervennootschap, welke in de zin van de WOR slechts En 'onderneming'
in stand houdt, dan zal slechts de ondernemingsraad van die onderneming de
adviesbevoegdheid uitoefenen ingevolge art. 25 lid 1 WOR. Wordt het besluit
echter door de moedervennootschap genomen, d.w.z. is deze zelf partij bij de
joint-venture-overeenkomst, dan zijn er twee mogelijkheden. Of de moeder-
vennootschap houdt zelf een 'onderneming' in stand en heeft ook een eigen OR
of binnen het concernverband wordt door de vennootschap een aantal 'onder-
nemingen' in stand gehouden, welke alle een eigen OR hebben en bestaat
daarnaast een COR. Een combinatie van beide is tenslotte ook nog mogelijk.
De vraag welke moet worden beantwoord is die welke 'onderneming' daad-
werkelijk bij de op te zetten joint venture is betrokken. Denkbaar is dan dat de
joint-venture-overeenkomst wordt aangegaan door de moedervennootschap,
doch dat bij de verwerkelijking van de joint venture slechts een 'onderneming' is
betrokken.
Tegelijkertijd zien we dan, dat de feitelijke gevolgen (als we art. 25 lid 1 onder
a t/m f WOR op het oog hebben) zich manifesteren in die 'onderneming' van
een dochter of vestiging, doch dat een 'duurzame samenwerking' wordt aan-
gegaan door de moeder. De vraag kan worden gesteld of daarmede de moeder
onder art. 25 lid 1  onder f valt en dus de COR dan wel - indien geen COR is
ingesteld - de eigen OR van de moeder mede bevoegd zou zijn. Voorzover de
moeder een eigen OR heeft moet het antwoord ten aanzien daarvan m.i. in ieder
geval ontkennend luiden, omdat - in het op het specifieke begrip 'onderneming'
als organisatorisch verband (art. 1 lid 1 onder c WOR) gebouwde stelsel van de
WOR - niet de 'onderneming'  van de moeder,  doch  die van de dochter een
'duurzame samenwerking' aangaat. Of echter de COR in dit geval niettemin
bevoegd kan zijn is een iets moeilijkere vraag. De COR immers is per definitie
niet verbonden aan een bepaalde 'onderneming', doch ontleent zijn eigen
bevoegdheden (met uitzondering  van  die  ex  art.  158)  aan  die van onderliggende
OR-en op grond van het gemeenschappelijke karakter van de desbetreffende
aangelegenheid. Hier manifesteert zich opnieuw de tegenstelling in de opvatting
omtrent de strekking  van  art. 35 WOR218;  dat  de  COR  niet is verbonden  aan
een 'onderneming', brengt m.i. met zich mee, dat art. 25 lid 1 onder f niet

218. Vgl. hierboven 5.3.5.
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rechtstreeks van toepassing is. Stelt men zich op het standpunt van de strikte
uitleg van art. 35 en werkt het joint-venture-besluit slechts uit op 66n of enkele
(doch niet alle) 'ondernemingen' binnen de groep, dan zou de COR reeds op
die grond onbevoegd zijn.
Bij de ruime uitleg van art. 35 WOR, waarvoor ik eerder heb gekozen, lijkt het
mij juist toe te laten, dat ook de COR het adviesrecht uitoefent indien en voor-
zover. daartoe gegronde redenen aanwezig zijn en het besluit door het concern-
bestuur wortit genomen. Daardoor echter kan niet de OR van de desbetreffende
dochter terzijde worden gesteld. Denkbaar zou zijn, dat analoog aan par. 58
lid 2 Betriebsverfassungsgesetz aan de lagere OR de bevoegdheid wordt verleend
bij meerderheidsbesluit de COR te verzoeken een bepaalde aangelegenheid voor
deze te behandelen. De desbetreffende OR zou dan enkele leden kunnen aan-
wijzen die bij de COR als deskundigen (in de zin van art. 16 WOR) zouden
kunnen optreden.219 Samenvattend echter meen ik dat de COR niet als zodanig
bevoegd is in het geschetste geval en de ondernemer derhalve geen verwijt treft
indien hij niet ook de COR in de gelegenheid stelt advies uit te brengen. Ik merk
nog op dat de CDR overigens wel steeds in de gelegenheid is om - indien hij
zulks wenst - een aangelegenheid  als de onderhavige onderwerp te maken
van bespreking (art. 23 en/of art. 24) en daarbij zonodig deskundigen, bestuur-
ders of commissarissen uit te nodigen. Daarbij kunnen wensen en bezwaren naar
voren worden gebracht en voorstellen worden gedaan (art. 23 lid 2).
351. Tot slot nog de vraag of de OR van de joint venture met (de COR van)
de partners een regeling kan treffen omtrent mede-uitoefening van de structuur-
rechten van de partners in die gevallen, waarin deze bevoegdheid op grond van
de wet ontbreekt. Bijvoorbeeld in het geval, dat de partners ieder afzonderlijk
voor  minder  dan  50 % participeren  in het kapitaal  van de joint venture.  Deze
vraag, die eerder hierboven aan de orde kwamen en ten aanzien waarvan de iure
const ituendo enkele gedachten werden ontwikkeld is de iure constituto niet geheel
eenvoudig te beantwoorden. Laat ik beginnen met te stellen, dat een formele
basis in art. 158 ontbreekt. Dat artikel betrekt in de commissarissenbenoeming
bij de partners immers slechts de bevoegde ondernemingsraden, zijn4e de OR-en

van  dochterondernemingen   (50 %  of  meer) en vestigingen. Een uitdrukkelijke
(contractuele) uitbreidingsmogelijkheid biedt dat voorschrift niet.
Art. 158 lid 13 verklaart de COR - indien aanwezig - bevoegd.  Kan de bedoelde
OR nu betrokken worden in deze COR? Wij moeten dan kijken naar art. 34
lid 3 WOR221, dat toelaat, dat van de COR ook deel uit kunnen maken 'ver-
tegenwoordigers van ondernemingen die door de betrokken ondernemer of
ondernemers in stand worden gehouden, maar ten aanzien waarvan geen
verplichting tot het instellen van een OR geldt'. Nu is duidelijk, dal hier gedacht
wordt aan bedrijfsonderdelen van een onderneming of concern met minder dan
100 werknemers, In deze vraagstelling echter hebben we te doen met een onder-
neming die wel krachtens wettelijke verplichting een OR heeft. Ook dit voor-

219. In deze lijn doordenkend zijn meer soortgelijke praktijkoplossingen denkbaar.
220.   In  5.3.2-4;  zie  in het bijzonder  no.  311.
221. Vgl. Wetsontwerp Groepsondernemingsraden,  art.  34  lid  4.
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schrift biedt derhalve geen houvast. Toch zit er m.i. een zekere overeenkomst
tussen het in art. 34 lid 3 bedoelde bedrijfsonderdeel zonder OR en de joint
venture (participatie minder dan  50 %)  met  OR. De betrokken werknemers  zijn
in beide gevallen niet bevoegd door middel van een OR invloed te hebben op de

uitoefening van de structuurrechten. De eersten niet, omdat zij geen OR hebben,
de tweede niet omdat de desbetreffende partner, waaraan de COR is verbonden,
voor minder dan de helft deelneemt in de joint venture.
352. Voor wat het begrip 'in stand houden' betreft kan men stellen, dat in het
geval van een joint venture de desbetreffende onderneming krachtens een
onderlinge regeling wordt in stand gehouden tesamen met andere ondernemers.
De daardoor ontstane concernrelatie acht ik van dien aard, dat het mij gerecht-
vaardigd lijkt  hier naar analogie  met  art.  158  lid  13  Boek  2  BW  jo.  art.  34
lid 3 WOR de OR van de joint venture te betrekken in de samenstelling van de
COR bij de partner(s), zij het dat daartoe aan enkele voorwaarden zou moeten
zijn voldaan:
(i)  de ondernemer (partner), zowel als de COR heeft een initiatief- en veto-

recht;  de COR beslist bij gewone meerderheid222;
(ii)  de regeling wordt tot stand gebracht door op elkaar afgestemde bepalingen

in de reglementen van respectievelijk de COR en de betrokken OR van de
joint venture; beide reglementaire voorzieningen behoeven de toestemming
van de betrokken Bedrijfscommissie;

(iii) in het COR-reglement wordt bepaald, dat voor de bevoegdheidsbepaling
bij de vraag of een aangelegenheid gemeenschappelijk is de OR van de
joint venture buiten beschouwing wordt gelaten (zulks om te voorkomen,
dat de COR door deelname van die OR ernstig zou worden verlamd).223

353. Het aldus geschetste beeld is derhalve te duiden niet als een overeenkomst
tussen de OR van de joint venture en de betrokken COR-en, doch als een op
elkaar afgestemde interne inrichting van de betrokken reglementen. Het ontstaan
van een dergelijke regeling berust evenmin op een 'overeenkomst' tussen de
partner(s)  en  hun  bij  de tot stand te brengen joint venture betrokken  OR-en;
de OR is immers geen rechtssubject, doch 'orgaan' van de onderneming. Veeleer
zal zulks resulteren uit het met de vakorganisaties en deze OR-en te voeren
overleg in het kader van de Fusiecode respebtievelijk art. 25 WOR. De betrokken
OR-en zullen het uitbrengen van een positief advies ten aanzien van het voor-
nemen tot het aangaan van een joint venture afhankelijk kunnen stellen van de
totstandkoming van een regeling in de geschetste zin. Wordt aan de voorwaarde
niet voldaan, dan zou een dergelijk voorwaardelijk positief advies geacht moeten
worden te verkeren in een negatief advies dan wel het ontbreken van een advies.
In beide gevallen zou de ondernemer voldaan hebben aan de op hem rustende

222. De gronden waarop een dergelijk veto zou kunnen berusten kunnen onder meer zijn gelegen
in het mogelijke gevaar van fricties omtrent bevoegdheid van de COR ten aanzien van de 'gemeen-
schappelijkheid' van aangelegenheden in de zin van art. 35 WOR, welk bezwaar echter bij een
ruime opvatting omtrent de strekking  van dat voorschrift zou worden weggenomen;  het  veto  zou
kunnen worden opgeheven onder voorwaarde, dat de OR van de betrokken joint venture slechts aan
beraadslaging omtrent met name genoemde aangelegenheden zou deelnemen. Zie hiervoor 5.3.3 en 4.
223. Zie echter noot 222.
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verplichting tot het vragen van een advies. Bij een negatief advies echter loopt
hij het gevaar, dat een enqueteprocedure zou worden geentameerd c.q. dat
- indien het desbetreffende wetsontwerp  tot  wet zal worden - een collectief
beroep zou worden ingesteld tegen het joint-venture-besluit. Op de verdere
aspecten daarvan ga ik hier niet verder in.
Tot slot wil ik voor de volledigheid nog vermelden, dat het Duitse Betriebs-
verfassungsgesetz (Par. 77), het Oostenrijkse Arbeitsverfassungsgesetz (Par. 29
e.v.) en het SE-Statuut  (artt.  127 en  135) de mogelijkheid bieden  tot het sluiten
van Betriebsvereinbarungen (bedrijfsovereenkomsten) met de (Konzern- respec-
tievelijk Gesamt-) Betriebsrat dan wel de (centrale) Europese Ondernemingsraad.
Het zou mij te ver voeren daarop verder in te gaan en wil daarom volstaan met
deze vermelding.224

224. Voor het Duitse recht moge ik verwijzen naar het vrij uitvoerige commentaar op Par. 77 van
Fitting/Auffarth, a.w., biz. 584 e.v.
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HOOFDSTUK 6

De bescherming van crediteurenbelangen in
joint-venture-verhoudingen

6.1. Inleiding
6.1.1.  Probleemstelling

354. Hadden de voorgaande beschouwingen betrekking op een onderdeel van
intern concernrecht te weten de invloed welke door werknemers in concern-
verband op de leiding kan worden uitgeoefend, de vraag naar de bescherming
van belangen van crediteuren behoort tot het externe concernrecht. De vraag
moet worden gesteld welke gevolgen de Fremdbestimmung door de partners in
de joint venture heeft voor de crediteuren daarvan.1 Bij die crediteuren kan men
denken aan verschaffers van vreemd kapitaal, leveranciers, de werknemers in
hun kwaliteit van crediteuren voor reeds verdiend loon/salaris, etc. Ruimer
gesteld kan men ook denken aan al diegenen, die krachtens overeenkomst met
de joint venture contractuele aanspraken hebben in het vlak van de levering
van goederen en/of diensten.
355. De partners oefenen - zo  werd in hoofdstuk 2 onderzocht - in  en  ten
opzichte van de joint venture een algemene concernleiding uit, welke een meer-
voudige concernrelatie met zich meebrengt.2 De wijze waarop de leiding door de
partners ten opzichte van de joint venture wordt uitgeoefend echter moet
genuanceerd worden beschouwd. Enerzijds omdat in de beleidsbepaling ten-
gevolge van het partiale Gleichordnungseffect reeds een wegingsproces plaats-
vindt tussen de partners onderling en het om die reden dus nooit een volstrekt
eigen concembeleid is, dat door de partners afzonderlijk wordt gevoerd. (Binnen
de scope van de joint venture en de daaraan ten grondslag liggende 'onderlinge
regeling tot samenwerking' immers worden de activiteiten gezamenlijk bepaald
en afgeperkt.) Anderzijds omdat de inhoud van die algemene leiding sterk kan
verschillen Towel naar onderwerp, als naar tijd, alsook van joint venture tot
joint venture.3
Niettemin bestaan ook binnen joint-venture-verhoudingen zekere gevaren voor
de bij de joint venture betrokken derden nu de joint venture in mindere of
meerdere mate een instrumenteel karakter heeft, d.w.z. dat het daarin gevoerde
beleid is afgestemd op de concernbelangen van de deelnemende partners. Voor
crediteuren (in zijn algemeenheid) bestaan die gevaren vooral hierin, dat de
1.   Vgl. Uniken Venema,  NV  48,  blz.  94 e.v.; Beekhuisbundel,  biz.  276 e.v.; Westbroek, Praeadvies,
blz. 14; Slagter,  a.w.,  blz. 363; Goerdeler,  t.a.p.
2. Zie 2.3.3.

3.  Ik mag nog eens in herinnering brengen het door Drucker genoemde geval van de Ethyl Corpora-
tion, welke joint venture zo was weggegroeid van de partners, dat besloten werd deze zelfstandig
te maken; zie hierboven 2.3.3.5.
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vermogenstoestand van de joint venture zou worden uitgehold zodanig, dat
onvoldoende verhaal voor hun vordering zou bestaan. Hun belang is er derhalve
vooral op gericht, dat voldoende waarborgen aanwezig zijn voor de instand-
houding van het vermogen van de joint venture. Hieronder zal worden nagegaan
of en, zo ja, welke rechtsgevolgen in het externe concernrecht, voorzover be-
treffend de bescherming van crediteuren, behoren te worden verbonden aan de
door mij - toen nog in neutrale zin - beredeneerde meervoudige concernrelatie
tussen de joint venture en de daarin deelnemende partners.
356. Gezien de door mij gekozen definitie van een joint venture ga ik bij de
benadering van het aan de orde gestelde probleem van de bescherming van
crediteuren uit van de beperkte aansprakelijkheid, welke de BV/NV-rechtsvorm
in beginsel met zich meebrengt. Reeds eerder echter is betoogd, dat de beperkte

aansprakelijkheid geen absoluut geldende regel is. Anders dan Westbroekz acht

ik de rechtspersoonlijkheid niet een 'hoeksteen van ons juridisch denken', doch
meen met Uniken Venemd en Van Schilfgaarde5, dat dit begrip gerelativeerd
moet worden beschouwd in die gevallen, die daartoe gerede aanleiding geven.
Een algemeen geldend verband tussen rechtspersoonlijkheid en exclusieve aan-
sprakelijkheid bestaat niet.7 De vraag kan derhalve rijzen of niet het voorrecht
van de beperkte aansprakelijkheid onder omstandigheden zal moeten wijken voor
aanspraken van crediteuren tegen i.c. die van de partners. Dit voorrecht immers
zal slechts dienen te 'gelden' voorzover die niet leidt - om met Uniken Venema
te spreken - tot 'resultaten, die onredelijk en maatschappelijk onaanvaardbaar
worden geacht in de rechtsorde die zich *an de constructie van de rechtspersoon-
lijkheid  (beperkte  aansprakelijkheid,  R.)  bedient; tegenover bepaaide personen
of voor bepaaide doeleinden zal de rechtspersoonlijkheid (beperkte aansprake-
lijkheid, R.) soms niet gelden, zonder dat voor het overige de rechtspersoonlijk-
heid (althans de daaraan in beginsel verbonden beperkte aansprakelijkheid, R.)
daarmede wordt ontkend'.8 Uniken Venema (t.a.p. blz. 280) spreekt hier over
'misbruik van rechtspersoonlijkheid', terwijl Fan Schilfgaarde (t.a.p. blz.  11)
spreekt over 'misbruik van de n.v.-vorm'. In dit misbruik moet de beperkte
aansprakelijkheid haar grens vinden. Maar er zal dan dus ook werkelliksprake
moeten zijn van misbruik, hetgeen zich bijvoorbeeld niet voordoet in het geval
ten opzichte van alle of bepaalde crediteuren garanties zijn verlee«-of dezen
voldoende hun risico kunnen bepalen op grond van door de desbetreffende
vennootschap gepubliceerde gegevens met betrekking tot haar vermogens-
toestand.

4.   Praeadvies,  biz. 85; nauwkeuriger uitgedrukt  zou ik misschien moeten zeggen de rechtspersoon-lijkheid inderdaad een belangrijke hoeksteen van juridisch denken te vinden, doch dat zulks ons
niet mag afhouden van de verdere vragen, die rijzen bij een noodzaketijk relativering van dit begrip.
5. Beekhuisbundel, blz. 288.
6. In. rede, blz. 3-17. Vgl. Cohn/Simitis, 'Lifting the veil' in the company laws of the european
continent, The International and Comparative Law Quarterly  1963,  blz.   189  e.v.,  in het bijzonder
biz. 218.
7.   Van  Schilfgaarde,  t.a.p.  blz. 6; Uniken Venema, Een verdere terreinverkenning met betrekking
tot  concernverhoudingen,  NV  50,  blz.  94  e.v.;  zie ook hierboven  2.4;  zie ook Rittner, Die werdende
juristische Person, blz. 248, 271 e.v.
8. Uniken Venema, Beekhuisbundel, biz. 288.
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357. Een en ander brengt met zich mee, dat wij ons in het hierna volgende
onderzoek bezig zullen moeten houden met de volgende vragen:
(i) waarop berust het beginsel  van de beperkte aansprakelijkheid:
(ii) onder welke voorwaarden kan dit beginsel opzij worden gezet.
In het kader van de eerste vraag zal aandacht worden besteed aan de samenhang
van het beginsel van beperkte aansprakelijkheid met de regels inzake kapitaal-
bescherming en verslaggeving. Bij de tweede vraag zullen de mogelijkheden
worden onderzocht tot het opzijzetten van deze regel.9 Daarbij moet worden
onderscheiden tussen regels van vennootschapsrechtelijke en die van algemeen

burgerrechtelijke aard (resp. bijvoorbeeld art. 239 SE-statuut en artt. 1401 en
1377 BW). Het lijkt mij echter nuttig ter orientatie enkele korte opmerkingen
vooraf te maken omtrent het probleem van aansprakelijkheid van moeders voor
schulden van dochterondernemingen naar Amerikaans, Duits en Europees
(wordend) recht. Naar ik meen is een dergelijke terreinverkenning illustratief om
aan te tonen, dat zeer genuanceerd moet worden gedacht omtrent de aan een in
beginsel aanwezige algemene concernleiding te verbinden externe rechtsgevolgen,
in het bijzonder ten aanzien van een eventuele aansprakelijkheid van de moeder(s)
voor schulden van de dochter(s). Daarbij zal blijken, dat het niet weI mogelijk is
terzake 'hard and fast rules' te volgen. Een dergelijke terreinverkenning is
bovendien onontbeerlijk omdat het aan de orde zijnde probleem typisch van
externconcernrechtelijke aard is en dit eerst zal moeten worden onderzocht
alvorens toe te kunnen komen aan de verbijzondering daarvan in joint-venture-
verhoudingen.
6.1.2.   De  'doctrin  of lifting  the  corporate  veil'   (doorbraak  van  aansprakeliikheid)
in het Amerikaanse rechtio

358. In het eerste hoofdstuk (1.2.1/1.2.4) heb ik een aantal inleidende op-
merkingen gemaakt ter zake van het Amerikaanse recht in het algemeen en het
vennootschapsrecht in het bijzonder. Op deze plaats moge ik daarnaar verwijzen.
Ook met het oog op de 'doctrin of lifting the corporate veil' moet in het oog
worden gehouden, dat niet onaanzienlijke verschillen optreden in het recht van
verschillende deelstaten.11 Met dit voorbehoud echter zijn niettemin wet enkele
algemene lijnen te schetsen waarlangs deze doctrine zich heeft ontwikkeld. In
het hiernavolgende zal ik mij in hoofdzaak beperken tot het belang van deze leer

9. O.m. aangeduid als 'lifting the (corporate) veil', Haftungsdurchgriff, doorbraak van aansprake-
lijkheid. Schrijver dezes hoopt omtrent dit onderwerp over enige tijd een afzonderlijke studie het
licht te doen zien.
10. Literatuur: Ballantine on Corporations, blz. 287-332; Lattin,   a.w., biz. 65-106;   Henn,   a.w.,
biz.  250, 272; Drobnig, Haftungsdurchgriff bei Kapitalgesellschaften; Burkard, Neuere Probleme
des  Haftungsdurchgriffes bei juristischen Personen im Recht der Vereinigten Staaten von Amerika;
Baker & Cary, a.w., blz. 374402; Serick, Rechtsform und Realitat juristischen Personen, blz. 54-103;
vgl. ook Uniken Venema, Van common law en civil law, blz. 229.
11.   Zo  stelt  Henn,  a.w.,  blz.  252  noot  10,  dat  'the  New York Courts as recognizers of corporateness
and the Texas Courts as disregarders of corporateness' zouden kunnen worden beschouwd; Burkard,
a.w.  wijdt zijn studie (bijna) geheel  aan de ontwikkeling  in de deelstaat California; Uniken Venema,
Beekhuisbundel,  blz.  281  e.v.;  idem, Van common  law en civil  law,  blz.  229.
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voor de crediteurenbescherming. Voorop staat - aldus Ba/lantine - dat  in  het
algemeen de 'corporate entity' wordt erkend. Slechts in uitzonderlijke gevallen
zal deze regel opzij lunnen worden gezet.12 In United States v. Milwaukee
Refrigerator Transit Co.13 werd deze general rule door Sanborn   J. als Volgt
weergegeven:  'If any general   rule  can  be  laid  down,  in the present state  of
authority, it is that a corporation will be looked upon as a legal entity as a
general  rule, and until sufficient reason  to the contrary appears;  but,  when  the
notion of legal entity is used to defeat public convenience, justify wrong, protect
fraud, or defend crime, the law will regard the corporation as an association of
persons'. Ballantine14 wijst erop, dat de problemen die zich hier voordoen niet
moeten worden opgelost door 'disregarding' van de 'corporate personality'
maar  door een studie  van de rechtvaardige en redelijke grenzen welke  bij  de
uitoefening van 'the privilege of separate capacity' onder bijzondere omstandig-
heden in acht behoren te worden genomen met het oog op 'its proper use and
functions'.15 Algemeen geldende formules ontbreken en ieder geval zal op zijn
eigen merites behoren te worden getoetst. De feiten zullen een misbruik van de
'corporate privilege' (voorrecht van beperkte aansprakelijkheid) of de behoefte
aan beperking daarvan moeten aantonen, stelt  hij.
Bij het aangeven van de grenzen tot welke die 'corporate privilege' wordt erkend
zal ik mij binnen deze opzet beperken tot het aangeven van enkele hoofdlijnen. 16
Daarna zal een enkele opmerking worden gemaakt omtrent moeder-dochter-
verhoudingen. (Men houde in het oog dat de theorie rond de 'piercing' evenzeer
speelt in de verhouding tussen de natuurlijke persoonaandeelhouder, als in
moeder-dochter-relaties17.)

359. Onvoldoende kapitalisatie van de corporation. Door de oprichting van een
vennootschap (incorporation) wordt in vele gevallen een beperking van de
persoonlijke aansprakelijkheid van de aandeelhouder(s)/oprichter(s) nagestreefd.
Sommige staten schrijven bij wet een minimum-kapitaal voor. Waar dit niet
het geval is of ondanks voldoening aan zodanig voorschrift toch materieel sprake
12. Ballantine, a.w., biz. 287 e.v.; Henn, a.w. biz. 252; Lattin, a.w., biz. 65 e.v.; Burkard, a.w.,
Inleiding.
13. 142 F. 2d 247, 245 (C.C.E.D., WIS, 1905); Zie Ballantine, a.w., blz. 293, Henn, a.w., blz. 252.
14. T.a.p.
15. Vgl. (!) Cardozo,  J. in Berkey v. Third Avenue Ry. 244 N.Y. 84, 94-95, 155 N.E. 58, 61, 50
ALR 599, 604-605 (1926), opgenomen in Baker  &  Cary,  blz.  377  e.v.: The whole problem  of the
relation between parent and subsidiary corporations is one that is still enveloped in the mists of
metaphor. Metaphors in law are to be narrowly watched, for starting as devices to liberate thought,
they end often by enslaving  it'; en verder:  (.  .  .) 'the essential  term  to be defined  is  the  act of opera-
tion';  zie ook Stone,  J.  in Re Clark's  Will,  204  Minn.  574,  578,  284  N.W.  876,  878 (1939): 'Hence
the process is not accurately termed one of disregarding corporate entity. It is rather and only a
refusal to permit its presence and action to divert the judicial course of applying law to ascertained
facts. The method neither pierces any veil nor goes behind any construction, save for its refusal to
let one fact bar the iudgement which the whole sum of facts requires. For such reasons we feel that
the method of decision known as 'piercing the corporate veil' or 'disregarding the corporate entity'
unnecessarily complicates decision'; Citaten bij  Henn, biz. 251  noot 2.
16. Nadere beschouwing daarvan zou reeds op zichzelf een aparte studie vergen. Vgl Drobnig,
Serick en Burkard, die een zeer groot deel, respectievelijk geheel hun studies aan dit onderwerp
hebben gewijd.
17. Henn, a.w., blz. 252.
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is van een onderkapitalisatie, geldt min of meer als algemene regel, dat wanneer

men beperking van de aansprakelijkheid nastreeft, dat dan ook de aandeel-

houders 'must supply the corporation with a substitute for this privilege of
limited liability, and that substitute is capital contributions sufficient to meet
the reasonable requirements of the particular business'.18
359a. In Arnold v. Philips19 had Arnold een brouwerij opgericht met een
kapitaal van US $ 55 000 , hetgeen reeds bij de bouw ontoereikend bleek met
het oog waarop door Arnold aan de corporation een lening werd verstrekt
ad  US $ 70 000. De onderneming startte succesvol en betaaide Arnold  in de
eerste twee jaren  US $ 45 000  per jaar  en  US $ 19 000 aan rente.  De  ver-

mogenspositie bleek gezond, doch enkele jaren later begon de onderneming
forse verliezen te lijden. Arnold leende opnieuw geld aan de corporation totdat
het totaal van de door hem aan de corporation geleende gelden ongeveer US
$ 99 000 bedroeg. Zulks kon een faillissement niet verhinderen. Vraag was of
Arnold voor het volle door hem geleende bedrag als concurrent schuldeiser in
het faillissement kon optreden, welke vraag samenhing met de achterliggende
vraag of de corporation 'adequately capitalised' was. (Zou dit laatste niet het
geval zijn, dan zou mogelijk een 'disregard of corporate personality' in aan-
merking komen en Arnold persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.)
Kort samengevat besliste de rechter dat a) de eerste lening ad US $ 55 000
als kapitaal diende te worden beschoawd.  b)  dat de corporation daarmede

'adequately capitalised' was: c) op die grond een 'disregard' niet in aanmerking
kwam en d) de tweede serie van leningen als concurrente vorderingen in het
faillissement konden worden erkend.
359b. Niet in alle deelstaten wordt omtrent de gevolgen van onder-kapitalisatie
gelijk gedacht. Lattin noemt de New Yorkse zaak Walkorsky v. Carlton20
waarin - zij het met een nogal indringende dissenting opinion - geen 'disregard'
plaats vond. Verder is niet erg duidelijk welk criterium moet worden aangelegd
ten aanzien van de vraag of er sprake is van onderkapitalisatie. Lattin21 stelt

dat doorslaggevend zou zijn het inzicht van een 'reasonably prudent man with
a general knowledge of the particular type of business and its hazards would
determine was reasonable capitalisation in the light of any special circumstances
which  existed   at   the   time   of  incorporation   of  the   ( . .  .) enterprise'. Burkardn

wijst de in Arnold v. Philips gevolgde methode af daar de eerste lening ook van
een ander dan Arnold had kunnen komen. Als verdere onderwerpen van onder-
zoek naar 'adequate capitalisation' naast die welke Lattin (in het zojuist gegeven
citaat) geeft23  ziet  hij:   a)  of een geinformeerde niet-aandeelhouder  op  het
litigieuse tijdstip een lening zou hebben gegeven (zou deze zulks niet hebben

18.   Lattin,  a.w.   biz.   74; vgl. Ballantine,   a.w., biz. 302/302;   Henn,  a.w.,   biz. 253; Baker   &  Cary,
notes, blz. 396.
19. 117 F 2 d 497 (5th Circ. 1941) cert. denied 313 US 583, 61 S. Ct. 1102, 85 L.Ed. 1539 (1941).
Zie bij Lattin,  a.w.,  blz.  74 e.v.; Baker  &  Cary,  biz. 398; Burkard  a.w.,  blz.  65  e.v.
20. Lattin, a.w., blz. 78 e.v.
21. T.a,p.
22. A.w., biz. 67 e.v.
23. Alles met het oog op de in Arnold v. Philips gestelde vraag of leningen van aandeelhouders al
of niet als kapitaal kunnen worden beschouwd c.q. dat een 'disregard' moet worden overwogen.
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gedaan, dan kan zulks een aanwijzing zijn voor onvoldoende kapitaalsuitrusting);b) onderzoek naar doel waarvoor aan de corporation een lening werd gegeven(is de lening 'fortlaufend und von ungewisser Dauer', dan zou deze als risico-
dragend kapitaal kunnen worden beschouwd).

360. Gebruik van corporation ter ontduiking van de wet of contractuele ver-
ph'chtingen. Het is vrij constante jurisprudentie, dat 'using the corporate deviceto evade statutory prohibitions' niet wordt erkend. Lattin?A en Ballantindlsnormen een aantal zaken - onder meer in de sfeer van het antitrust-recht -
waarin zulk handelen tot een 'disregard' heeft geleid. Enigszins anders is dit met
contractuele verplichtingen. Illustratief zijn Pepper v. Litton26 en Weisser
v. Mursam Shoe Corporation27 waar in beide gevallen gebruik werd gemaakt van
een corporation om contractuele verplichtingen te ontgaan, hetgeen in beide
gevallen tot een 'disregard' leidde. Ballantinels:   'If A agrees not to competewith B to protect B in his purchase of the goodwill of his business, and thenorganizes a corporation for the dishonest purpose of conducting the same
business under a corporate name, the separate personality of the corporationwill not shield.it from liability for the breach of A's contract'.
Niettemin echter zijn er ook beslissingen die nogal ver gaan met dergelijke
gedragingen te billijken, zoals bijvoorbeeld in Berry v. Old South Engraving
Co.29, maar dit schijnt toch een betrekkelijk uitzonderlijke beslissing te zijn.30
Ter beslechting van dit soort geschillen wordt veelal gebruik gemaakt van de
zogenaamde 'alter ego-doctrine', hetgeen in feite neerkomt op gebruikmakingvan de 'general rules of agency' 31, d.w.z. algemene regels van het vertegen-
woordigingsrecht. Om onder dit licht tot een 'disregard' te geraken moet de
corporation onder een zodanige 'control' staan, dat deze in feite 'had no separatemind, will or existence of its own'.32
Dit brengt ons op de moeder-dochter-verhoudingen welke voor ons onderwerpvan meer bijzondere betekenis zijn en waarmede deze opmerkingen omtrent
het Amerikaanse leerstuk   van de 'piercing   the veil' zullen worden afgesloten.

361.   Piercing  the veil  in moeder-dochter-verhoudingen  (parent-subsidiary-relaties) .Het Amerikaanse recht - het zij ten overvloede opgemerkt - kent geen (als het

24. A.w., blz. 79 e.v.
25. A.w., blz. 305 e.v.
26. 308 US 295, 60 S.Ct. 238, 84 L.Ed. 281 (1939): zie o.m. Lattin, biz. 84 en Burkard, blz. 32(gebruik van een-mans-vennootschap om betalingsverplichting van huurpenningen te ontgaan).27.   US Circuit Court of Appeals,  S.Ct.  (1942)  127  F.  Zd.  344; zie (uitgebreid) Baker & Cary,  blz.  385
e.v.   (huur door corporation; aandeelhouders verzuimden te zorgen voor adequate capitalisation.staakten betalingen  aan de corporation met gevolg dat deze huurtermijnen niet kon betalen; succesvol
'disregard' gelist).
28. A.w., blz. 304.
29.  283 Mass. 441, 186 N.E. 601; een hele onderneming werd overgedragen aan een nieuwgevormdecorporation met dezelfde aandeelhouders om een met de vakbonden op naam van de eerdere corpora-tion afgesloten contract te ontduiken.
30.   Lattin, a.w.,  blz. 85; Ballantine,  a.w.,  biz.  303.
31.   Cardozo,  J. in Berkey v. Third Avenue  Ry; zie boven  noot  15.
32. Vgl. Lattin,  a.w.,  biz.  86,87;  Henn,  a.w.,  biz.  256 e.v.; Ballantine,  a.w.,  blz.  308 e.v.
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Duitse) uitgewerkt concernrecht. Zulks is al onmiddellijk van belang voor de
'concernrechtelijke' nomenclatuur. Ballantinep noemt   een   corporation   (A):
parent, indien A 'has power either directly or indirectly (. . .) to elect the majority
of the board of another corporation" (B). B noemt hij dan een 'subsidiary'.
Corporations 'related to each other by common control of voting stock and
operated as parts of a system or enterprise' noemt hij 'affiliated corporations'.
Niet oninteressant overigens is de opmerking van Ballantine (t.a.p.), dat 'the
wide use of subsidiary corporations is being seriously discouraged by the burden
of increased income taxation', hetgeen op grote schaal heeft geleid tot de
divisionele organisatievorm.
De bescherming van outside-aandeelhouders in dochters buiten beschouwing
latend34 moet ter zake van een mogelijke aansprakelijkheid van moeder- voor
dochtercorporations worden onderscheiden tussen verplichtingen ex contractu
en die ex delicto (torts). Ten aanzien van beide soort verplichtingen is vaker
gesteld, dat de dochter 'has been so controlled and dominated by its parent as
to make the (parent) responsible for its contracts and torts'. Maar een algemeen

geldende formule daarvoor is niet gegeven. Deels gelden dezelfde normen als
die in de verhouding van de aandeelhouder/natuurlilke persoon tot een door
deze(n) 'gecontroleerde vennootschap'. Als zodanig noemde ik reeds een
mogelijke agency (vertegenwoordigingsverhouding) en de 'alter ego'-doctrine,
alsook misbruik (fraud, abuse of control or inequitable use) van de separate
entity privilege. Ook treft men aan de zogenaamde 'instrumentality rule', maar
Ballantine acht deze te vaag om daadwerkelijke problemen op te lossen. De
gedachte is daarbij dat de dochter wordt gebruikt als een instrument in handen
van de moeder. Dat is echter op zichzelf bezien steeds het geval, stelt Ballantine
terecht, en er zal dus een nadere kwalificatie nodig zijn om rechtens tot een
'disregard' te kunnen komen. Ook in de alter ego-doctrine is er steeds behoefte
aan kwalificerende feiten en evenzeer in het geval van een mogelijke agency. De
moeilijke vraag is 'what acts of control and management should be regarded as
making the controlling corporation responsible for the torts and obligations of
the subsidiary'.36 Het komt z.i. dan ook uiteindelijk neer op de vraag 'either of
agency or of good faith, honesty and fairness in the use of the corporate privilege
for legitimate ends'.
In hoofdlijnen aangegeven zijn de beslissende factoren bij de vraag of de parent
aansprakelijk is/wordt voor schulden van de dochter als volgt aan te duiden37:

(i)   control c.q. bezit van alle of een meerderheid der aandelen is op zichzelf
niet voldoende;

33.  A.w.,  biz.  308; vgl. Lattin,  a.w.,  blz.  100 e.v.;  Henn,  a.w-  blz.  258.
34. Zie daaromtrent Ballantine, a.w., blz. 326 e.v.
35. A.w., blz. 312.
36.   Ballantine,  t.a.p.; vgl. Cardozo,  J. in Berkey v. Third Avenue  Ry  Co.  (noot  15)  The  essential
term to be defined is the act of operation. Dominion may be so complete, interference so obstructive,
that by general rules of agency the parent will be a principal and the subsidiary an agent. Where
control is less than this we are remitted to the tests of honesty and justice'.
37. Vgl. Ballantine, a.w., biz. 314; Lattin, a.w., blz.  102;  Henn, a.w., biz. 258; en zeer nadrukkelijk
Burkard, a.w., bk 14 e.v., biz. 22 e.v., blz. 31 e.v., blz. 47 e.v., blz. 115.
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(ii) evenmin, dat de directie (board)38 van beide vennootschappen geheel of
gedeeltelijk identiek zijn samengesteld:

(iii) onvoldoende kapitalisatie (in het licht van de ondernemingsactiviteiten)kan een·rot spelen;
(iv) zo ook de mate van directe bemoeienis en deelname van de parent aan het

management van de dochter, als ware deze een deel van de ondernemingvan de parent39;
(v) dooreenhaspeling van vermogensbestanddelen en activiteiten van beide

vennootschappen alsof deze een onderneming vormen (intentional dis-
regard of separate identities);

(vi) misbruik door de parent door middel van uitholling van vermogen van dedochter  dan  wel  door deze laatste te gebruiken voor onwettige doeleinden;
(vii) misbruik van 'control' ten opzichte van crediteuren of outside-aandeel-

houders;
(viii) mogelijke toepasselijkheid van bepaalde wettelijke regelingen op parent

en subsidiary.

362. Aansprakelijkheid voor contractuele schulden. Een corporation wordt nietals algemene regel aansprakelijk voor de contractuele verplichtingen van haardochter door het enkele bestaan van haar 'voting control' respectievelijk'common management'. Er bestaat tussen dezen niet als zodanig een principal-
agent verhouding. Speciale omstandigheden slechts kunnen een aansprakelijkheid
bewerkstelligen (zie hierboven). Oprichting van een subsidiary ter beperking van
de aansprakelijkheid is op zichzelf niet 'fraudulent'. Verzuimt de moeder echter
voor een voldoende kapitaalsuitrusting te zorgen en staat het kapitaal van de
dochter in geen verhouding tot haar activiteiten, dan kan/zal een 'disregard'het gevolg kunnen zijn. Hetzelfde kan zich voordoen indien de moeder zorgtvoor een voldoende kapitaalsuitrusting, doch door middel van zakelijke zeker-
heidsrechten de verhaalbaarheid voor crediteuren beperkt.40 Indien een crediteur
van de dochter met kennis van de onvoldoende financiale set-up van deze enzonder van de moeder garanties te hebben verlangd, met de dochter heeft
gecontracteerd, kan hij later niet de moeder aanspreken. Anders wordt dit indien
hij daartoe is gebracht door onjuiste mededelingen van de moeder.41
363. Ongebruikelijk is het ook dat de dochter aansprakelijk is voor schulden
van de moeder. In Kingston Dry Dock Co. v. Lake Champlain TransportationCo.42 had de moeder opdracht gegeven tot reparatie van een schip van de dochter.
Een claim tegen de dochter werd afgewezen, daar de moeder niet de 'agent'
van de dochter  was.   Uit de beslissing:   'So   long   as   the law allows associated
38. Opgemerkt zij dat ons begrip directie/bestuur niet geheel het begrip 'board' dekt; in deze laatstezitten vaak ook non-executive directors, welke - min of meer - zijn te vergelijken met onze com-missarissen; vgl. omtrent  een en ander Uniken Venema, Van common  law en civil  law,  blz.  225  e.v.39. Een aantal factoren waaruit deze kan worden afgeleid vindt men bij Burkard, a.w., biz. 22 e.v.40. Ballantine, a.w., blz. 314, 315.
41.   Weisser v. Mursam   Shoe Corp.; medegedeeld   was dat gehuurd zou worden door Mursammaar  dat twee broers in feite de zaken deden:   'that   he  and his brother  were the corporation  and'stood behind the lease' '

(Baker  &  Cary,  a.w.,  blz.  384); zie verder Ballantine,  a.w.,  biz.  316.42. 31 F (2d) 265 US C.C.A. (1929); zie Baker & Cary, a.w., blz. 392 e.v.
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groups to maintain an independent unity, its sanction is not so easily evaded,
and persons dealing with either do so upon the faith of the undertaking of that
one which they may select. Here, too, lies the answer to the claim of unjust
enrichment.43 The libelant   ( = eiser)   has been disappointed,   not in failing   to
get the promise which it supposed, but in its performance, a risk inherent in any
contract. (. . .) the law makes no provision for creditors out of the assets of
those who have themselves made no undertaking'. Met andere woorden om het
gewenste resultaat te bereiken had de crediteur ook de dochter moeten betrekken
in het contract.
Ook indien er sprake is van een dooreenhaspeling van vermogensbestanddelen
en activiteiten en er sprake is van een directe uitoefening van bestuursbevoegd-
heden in de dochter zal een 'disregard' mogelijk zijn. Vgl. Consolidated Rock
Products Co. v. Dubois44, waar Consolidated aansprakelijk werd gehouden voor
schulden van enkele dochters, die zuiver als afdelingen van Consolidated werden
gedreven.   Uit de beslissing:   'it  is well settled that where a holding company
directly intervenes in the management of its subsidiaries so as to treat them as
mere departments of its own enterprise, it is responsible for the obligations of
those subsidiaries incurred or arising during its management (. . .). A holding
company which assumes to treat the properties of its subsidiaries as its own
cannot take the benefits of direct management without the burdens'.

364.  Aansprakelijkheid voor schulden ex  delicto (torts). Evenmin als ten aanzien
van contractuele schulden geldt voor delictuele schulden, dat control dan wel
bezit van alle of een meerderheid der aandelen voldoende is om aansprakelijk-
heid van de moeder voor onrechtmatige daden van de dochter te bewerkstelligen.
Het is geen kwestie van 'completeness or degree of control exercised by the
parent' zegt Ballantine» De kwestie is 'what harm has been done by the parent's
control and domination which would make the separation of parent and sub-
sidiary responsibility inequitable?' Vgl. Berkey v. Third Avenue Ry Co.46, waar
een passagier van de taxi welke reed voor een dochter van Third Avenue door
een fout van de taxichauffeur schade leed. Directie en stafleden van parent en
subsidiary stemden praktisch overeen. Er was een gemeenschappelijke manager:
de taxi's droegen dezelfde aanduidingen; maar er was een gescheiden organisatie
en boekhouding, terwijl de subsidiary solvent was. Een 'disregard' werd met
een 5:2 beslissing afgewezen. Cardozo J. stelde, dat behalve wanneer sprake is
van een agency op grond van een sterke 'control' 'we are remitted to the tests
of honesty and justice'. Moeder en dochter waren z.i. echter voldoende gescheiden
zodat deswege een 'disregard' achterwege behoorde te blijven.47

43. De District Judge had de eis toegewezen o.g.v. het feit dat de beide ondernemingen 'were in
substance the same'; indien dit al  niet zou worden aangenomen zo hield hij de subsidiary 'liable on
the principle of unjust enrichment'.
44. 312 US 510, 523, 61 S.Ct. 675, 85 L.Ed. 982 (1941), Baker & Cary, a.w., biz. 394 e.v.; vgl.
Ballantine, a.w., blz. 317/318.
45. A.w., biz. 319.
46. Zie noot 36.
47. Vgl. echter de dissenting opinion van Crane J. (Baker  &  Cary,  a.w.  blz. 383): where one railroad
company actually controls another and operates both as a single system, the dominant company
will be liable for injuries due to the negligence of the subsidiary company'.
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365. Samenvatting. Samenvattend kan gesteld worden, dat een 'disregard' in
het 'Amerikaanse recht' slechts onder zwaarwegende omstandigheden in aan-
merking komt. In het algemeen zal dat slechts het geval zijn indier er a) een
zodanige eenheid van belangen en eigendom bestaat dat de afzonderlijke rechts-
personen niet meer als zodanig bestaan en b) dat wanneer de handelingen worden
behandeld als uitsluitend die van de dochter (of: in het geval van natuurlijke
personen als aandeelhouders: de corporation) een onrechtvaardig resultaat48 het
gevolg zou zijn.49
Voor wat a) betreft zal er een zodanige interne betrokkenheid van de desbe-
treffende vennootschappen/personen moeten zijn dat er een zwaarwegende
'control' wordt uitgeoefend, in die mate, dat de subsidiary geen eigen wil meer
heeft.50 Die 'control' moet mala fide worden uitgeoefend. Er moet een causaal
verband zijn tussen de mala fide uitgeoefende 'control en het 'inequitable result',
dat zou ontstaan indien niet de separate corporate personality zou worden
'disregarded'.

366. Naar mijn mening illustreert deze verkenning in het Amerikaanse recht
duidelijk een ding, namelijk het ontbreken van 'hard and fast rules' waar het de
'disregard' betreft. Ook ontbreekt een sterk ontwikkelde dogmatiek op deze en
aanverwante probleemgebieden. Is men bereid een zekere rechtsonzekerheid op.
de koop toe te nemen, dan meen ik dat naar huidig Amerikaans. recht beter
recht wordt gedaan aan de werkelijkheid dan in art. 239 SE-statuut c.q. artt. 21
en 46 Voorontwerp Richtlijn Concernrecht, dat zonder onderscheid de heersende
onderneming aansprakelijk doet zijn voor alle schulden van haar dochter-
vennootschappen in de lid-staten zonder ook maar een poging te doen enig
verband te leggen tussen de mate van concerninvloed op het bestuur van de

dochter en do aansprakelijkheid voor (alle/bepaalde) schulden. Nadeel van het
Amerikaanse recht is ongetwijfeld de zware bewijslast welke op de eiser rust,
nu hij immers niet kan volstaan met control of bezit van alle of de meerderheid
der aandelen te stellen, doch in feite complete 'domination' moet stellen, waartoe
vaak een gedegen kennis van de interne organisatie nodig is. Deels wordt hier
procestechnisch echter weer aan tegemoet gekomen door de vragen (interroga-
tions) die door de rechter aan de gedaagde (op initiatief van eiser) kunnen wor-
den voorgelegd en waarop deze in beginsel heeft te antwoorden.

6.1.3. Bescherming van crediteuren van dochtervennootschappen in het Duitse
concernrechpl

367. Voor wat betreft het Duitse recht  wil  ik - mede ter beperking  van  de

48. 'Inequitable result'.
49. Vgl. Burkard, a.w., biz. 13,122,123.
50. Vgl. Burkard, blz. 115: 'not merc majority or complete stock control, but complete domination,
not only of finances, but of policy and business practices in respect to the transaction attached so
that the corporate entity as to this transaction has at the time no separate mind'.
51.   Zie ook  1.3.2 en  1.3.3 waar meer in het algemeen aandacht werd besteed aan het Duitse concern-
recht.
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omvang  van deze inleidende opmerkingen - voorbijgaan  aan de algemene
dogmatiek betreffende de Haftungsdurchgriff.52 Zulks is temeer gerechtvaardigd
nu de Duitse wetgever in het Aktiengesetz een aantal concernrechtelijke voor-
schriften heeft gegeven, welke ook zien op de verhouding van de schuldeisers
van de dochter tegenover hun eigen vennootschap en de moeder (herrschende
Unternehmen). Ik meen in de beschrijving van deze voorschriften betrekkelijk
kort te werk te mogen gaan nu ik reeds in hoofdstuk 1 een schets heb gegeven
van enkele grondbegrippen en -regelingen van het Duitse concernrecht. Om die
reden zullen hieronder enkel de juridische gevolgen worden aangegeven van
opklimmende stadia van Beherrschung(-smacht). Daarna zal aandacht worden
besteed aan de specifieke problematiek bij joint ventures. Herhalingen van
hetgeen in hoofdstuk 1 is gezegd zullen niet geheel kunnen worden voorkomen.
368. Het Duitse concernrecht noemt in Par. 15 AktG een aantal vormen van
'verbundene Unternehmen'. De eerste vorm is daarbij de 'in Mehrheitsbesitz
stehende Unternehmen und mit Mehrheit beteiligte Unternehmen' (Par. 16 AktG).
Het bezit van een meerderheid van de aandelen is een kernelement in de concern-
rechtelijke begripsbepaling, omdat daarop het vermoeden van Abhangigkeit
(Par. 17,2 AktG) en vervolgens daarop weer het vermoeden van Konzernbildung
(Par. 18,1 laatste volzin) wordt gebouwd.
Hier reeds vangt dan ook de zorg van de wetgever aan voor mogelijk nadelige
beinvloeding, van de in Mehrheitsbesitz stehende Unternehmen, hoewel in dit
geval zelfs de mogelijkheid van daadwerkelijke Beherrschung niet eens aanwezig
behoeft te zijn. Par. 56,2 AktG verbiedt namelijk aan deze om aandelen te
verwerven in de vennootschap, die in haar eigen kapitaal een meerderheid heeft.
Zulks om verwatering van het kapitaal tegen te gaan.
369. Als gesteld53 vormt het begrip Abhangiekeit 'der Zentralbegriff des neuen
Konzernrechts'. Uitgangspunt is hier de mogelijkheid om Leitungsmacht uit te
oefenen, ongeacht of deze ook daadwerkelijk 0ordt uitgeoefend.54 Bijna alle
voorschriften (anders: regels ter zake van concernjaarverslaggeving) knopen dan
ook aan bij het bestaan van een Abhlingigkeitsverhiiltnis in de zin van Par. 17
AktG. Afhankelijke ondernemingen zijn juridisch zelfstandige ondernemingen
waarop een andere onderneming (de heersende onderneming) middellijk of
onmiddellijk een beheersende invloed uit kan oefenen. Dat kan zijn op grond
van bezit van een meerderheid der aandelen, doch ook op grond van een contract.
Zo geldt het genoemde Par. 56,2 AktG ook voor afhankelijke ondernemingen.
Belangrijker echter zijn de voorschriften betreffende het Vertragskonzern
(Par. 308-310) en het faktisches Konzern (Par. 311-318) welke hierna zullen
worden besproken. Wij spreken dan echter over Konzerne.55 Vast staat dat de
Duitse wetgever het uitoefenen van een 'einheitliche Konzernleitung' op zichzelf

52. Ik moge onder meer verwijzen naar de grondige studies van Drobnig, Rehbinder en Serick
(zie noot 10).
53. In no. 59.
54.   Hueck, a.w., biz. 264; Godin-Wilhelmi, a.w.,  Par.  17 Amm  1  en 2, Wiirdinger, a.w., biz. 271  e.v.
55. Zie daaromtrent 1.3.2/1.3.3.
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genomen billijkt. daar zelfs bijzondere mogelijkheden toe schept. Vraag is hier
echter welke voorwaarden aan het uitoefenen van een dergelijke concernleidingzijn verbonden met het oog op de bescherming van crediteuren.56
370. Onderscheiden wordt tussen het faktische Konzern, het Vertragskonzern
en de Eingliederung, die achtereenvolgens een opklimmende graad van be-voegdheid tot concernleiding, doch daarmede verbonden ook een sterkere
bescherming van crediteuren vertonen. In het algemeen moge ik wijzen op devoorschriften van Par. 20,21 AktG die bepalen dat mededeling moet worden
gedaan van verwerving  van  25 %  c.q.  50 %  van de aandelen  in een andere  ven-
nootschap. Ook de beeindiging van een dergelijke participatie moet worden
medegedeeld zowel door de participerende onderneming, als door de onder-
neming waarin geparticipeerd wordt. De mededeling moet openbaar gemaaktworden. Is geen mededeling gedaan, dan kan op de desbetreffende aandelen geenstemrecht worden uitgeoefend.
371. In het faktische Konzern mag de heersende onderneming haar invloed nietaanwenden om de afhankelijke vennootschap aan te zetten tot een 'fur sie
nachteiliges Rechtsgeschaft' of tot het treffen van maatregelen tot haar nadeel,
'es sei denn das die Nachteile ausgeglichen werden'. Er is geen bindend instructie-
recht, maar onderkend is dat niettemin een zodanige feitelijke invloed kan
worden uitgeoefend dat de mogelijk nadelige gevolgen van een Fremdbestimmungzich ook hier voordoen. De bescherming van crediteuren (en andere belang-
hebbenden) is gelegen in de Ausgleichpflicht, welke de dominerende ondernemingin acht heeft te nemen tegenover de afhankelijke. Geen rechtstreekse aanspraak
derhalve van crediteuren tegen de dominerende onderneming, doch een normen-
complex, dat erop is gericht het vermogen van de afhankelijke vennootschap
- het verhaalsobject voor crediteuren - in stand te houden. Daarbij echter is
duidelijk, dat een dominerende onderneming ook zonder daartoe op grond van
Beherrschungsvertrag of Eingliederung uitdrukkelijk gerechtigd te zijn een'fremdbestimmende' invloed in de afhankelijke onderneming kan uitoefenen.57
De wijze waarop de 'Ausgleich' van de door de dochter tengevolge van de doorde moeder uitgeoefende conceminvloed (buiten de AV om) geleden schade moet
plaatsvinden in het Duitse recht is als volgt aan te geven. Is door de dominerende
onderneming niet in de loop van het boekjaar het toegebrachte nadeel vergoed,dan moet zulks alsnog ten laatste aan het eind van het lopende boekjaar ge-
schieden (Par. 311,2 AktG). Ter vaststelling van het nadeel moet jaarlijks doorhet bestuur van de afhankelijke onderneming een 'Abhiingigkeitsbericht' op-
56. De bescherming van outside-aandeelhouders laat ik hier buiten beschouwing evenals de be-
palingen inzake de medezeggenschap.
57. Zeer omstreden is de vraag of Par. 311 AktG e.v. de facto en de iure de Leitungsmacht inconcernverbanden zonder Beherrschungsvertrag of Eingliederung is erkend, dan weI of deze regelsslechts de afhankelijke vennootschap beogen te beschermen. Kortheidshalve verwijs ik naar Gessler,Leitungsmacht und Verantwortlichkeit im faktischen Konzern, in Festschrift-Barz, biz. 145 e.v.en naar de daar aangeha2lde literatuur. Hier wijs ik er vast op dat een soortgelijk probleem zichvoordoet met het oog op art. 1 Voorontwerp Richtlijn Concernrecht, dat niet een verbod bevatvan
het' Oitoefenen  van  voor de dochter nadelige  concerninvloed,  doch  een positi«gebod dat de moeder
bij het uitoefenen van concerninvloed (buiten de AV om) de belangen van de dochter moet be-hartigen, hetgeen mu - zoals ik nader zal argumenteren - een onjuist standpunt voorkomt.
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gesteld worden, waarin alle transacties met de heersende ondernemingen zijn
opgesomd onder aanduiding van prestatie en tegenprestatie, de gronden en de

voor- en nadelen van dergelijke transacties. Alles met inachtneming van 'Grund-
satzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft' (Par. 312 AktG).
Uitgebreide voorschriften zijn gegeven met betrekking tot controle van het

Abhiingigkeitsbericht   door een accountant   (Par.   313   AktG), de Aufsichtsrat

(Par. 314 AktG) en onder bepaalde voorwaarden een op verzoek van (een)
aandeelhouder(s) door de rechter aan te wijzen Sonderprufer (Par. 315 AktG).

Daarmede zijn zeer sterke waarborgen aanwezig voor de getrouwheid van het
Abhlingigkeitsbericht.
Verdere waarborgen tot instandhouding van het vermogen van de afhankelijke

vennootschap zijn aanwezig doordat de dominerende onderneming en haar
bestuurders aansprakelijk zijn tegenover de afhankelijke vennootschap, indien
onder de geschetste omstandigheden  (Par.  311  - zie hierboven) geen Ausgleich
plaatsvindt.58 Hetzelfde geldt ten aanzien van bestuurders en Aufsichtsratleden
van de afhankelijke vennootschap indien zij hun plicht verzuimd hebben in het
kader van het op te stellen Abhiingigkeitsbericht.59
372. In het Vertragskonzern berust de samenhang op een tussen de dominerende
en afhankelijke vennootschap gesloten contract. Ik beperk mij tot het Beherr-

schungsvertrag (Par. 291,1 AktG). Indien een Beherrschungsvertrag is gesloten
is de dominerende onderneming - anders dan bij het faktische Konzern - ge-
rechtigd de afhankelijke vennootschap bindende instructies te geven, ook indien
die voor de dochter nadelig zijn maar voor het concern als geheel dienstig zijn.
Met toestemming van de eigen Aufsichtsrat kan de dominerende onderneming

bovendien een weigering tot toestemming voor een bepaalde handeling van de
'afbankelijke Aufsichtsrat' overrulen (Par. 308,3 AktG).60
Deze vergaande bevoegdheden leiden tot zwaardere voorschriften ter bescher-

ming van bij de afhankelijke vennootschap betrokken belangen. Zo reeds bij het
afsluiten en het wijzigen  van een Beherrschungsvertrag  (zie:  1.3.3).
Om tot gelding te komen moet het Beherrschungsvertrag ingeschreven worden
in het Handelsregister (Par. 294,2 AktG).
Ter zake van de instandhouding van het vermogen geldt vooreerst de verplichting

tot vorming en instandhouding van wettelijke reserves, waarvan de hoogte

samenhangt met de vraag of al of niet naast het Beherrschungsvertrag ook een
(Teil-) Gewinnabfuhrungsvertrag is gesloten (Par. 300, 301 AktG). Verliezen
welke gedurende de looptijd van het Beherrschungsvertrag optreden moeten

indien deze niet worden gedekt door in diezelfde periode gevormde reserves -

worden aangezuiverd (Par. 302,1 AktG).

58. De schadeplichtigheid wordt opgeheven indien 'auch ein ordentlicher und gewissenhafter
Geschiiftsleiter einer abhiingigen Gesellschaft das Rechtsgeschiift vorgenommen oder die Massnahme

getroffen oder unterlassen hat' (Par. 317,2 AktG).
59. Interessant is dat dem aansprakelijkheid niet intreedt indien de desbetreffende handeling berust

op een wettig besluit van de Hauptversammlung, waaraan kennelijk de gedachte ten grondslag ligt,
dat het uitoefenen van invloed door middel van de Hauptversammlung met voldoende waarborgen
is omgeven.
60. Vgl. art. 240 lid 3 SE-statuut en artt. 23 lid 2 en 48 lid 2 Voorontwerp Richtlijn Concernrecht.
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Is op deze wijze de instandhouding van het balansvermogen der vennootschap
gewaarborgd, een aparte bescherming komt schuldeisers toe bij betindiging van
het Beherrschungsvertrag. Deze beaindiging moet in het Handelsregister worden
aangetekend (Par. 298 AktG). Crediteuren, wier vordering is ontstaan voor dit
moment hebben het recht (indien zij zich daartoe binnen zes maanden na dat
moment tot de dominerende vennootschap richten) zekerheidsstelling voor
de voldoening hunner vordering te verlangen van de dominerende vennootschap
(Par. 303,1 AktG).
Ook bij het bestaan van een Beherrschungsvertrag met de daaraan verbonden
vergaande mogelijkheden tot Fremdbestimmung zien wij derhalve, dat de
crediteurenbescherming vooral (met uitzondering van Par. 303 AktG) wordt
gezocht in voorschriften tot instandhouding van het vermogen van de afhanke-
lijke vennootschap. Een verdere waarborg daartoe is gelegen in de door be-
stuurders van de dominerende en bestuurders/commissarissen van de afhanke-
lijke vennootschap in acht te nemen zorgvuldigheidsverplichtingen. Zulks op
straffe van aansprakelijkheid voor de door de afhanketijke vennootschap te
lijden schade (Par. 309 jo. 310 AktG).
373. De meest vergaande vorm van concentratie van 'Leitungsmacht' (afgezien
natuurlijk van de juridische fusie)m tussen juridisch zelfstandige vennootschappen
wordt gevormd door de Eingliederung. (Zie  omtrent  totstandkoming:   1.3.3.)
De Eingliederung houdt het midden tussen de situatie bij bestaan van een
Beherrschungsvertrag en de juridische fusie (Verschmelzung). Anders dan bij
fusie echter blijft de eingegliederte vennootschap als zodanig bestaan. Ein-
gliederung van AG 'A' door AG 'B'  is mogelijk indien  B ten minste 95 % van
de aandelen in A bezit. De resterende aandeelhouders moeten worden uitge-
kocht (Par. 320 AktG). B kan A onbeperkt instructies geven en bezit de moge-lijkheid om met toestemming van de eigen Aufsichtsrat een weigering van de
Aufsichtsrat van A te overrulen.62 Dusdoende behoort B de nodige zorgvuldig-

· .          heid in acht te nemen (Par. 323 AktG). (Bijvoorbeeld geen instructies strekkende
tot een handeling in strijd met openbare orde en goede zeden.) Anders dan bij
het Beherrschungsvertrag gelden geen bijzondere verplichtingen tot het instand-
houden van wettelijke reserves, maar wel moeten eventuele verliezen worden
aangezuiverd (Par. 324 AktG).
A hoeft geen jaarrekening te publiceren indien de jaarcijfers in de jaarrekening
van B worden geconsolideerd (Par. 325 AktG).
In deze situatie, waar de Leitungsmacht van B ten opzichte van A volledig is
en de  positie van  A - wat in het Amerikaanse recht wel werd genoemd - is
gereduceerd tot die van 'a mere instrumentality' van B, staan daartegenover gok
zeer zware verplichtingen van B voor de schulden van A. Crediteuren, wier
aanspraken zijn ontstaan voor de inschrijving van de Eingliederung in het
61. Zie daaromtrent  Par.  339  e.v. AktG (Verschmelzung).
62. Uiterst merkwaardig is het - en  m.i. niet geheel doordacht - dat zelfs niet een 'eingegliederte'dochter-AG wordt vrijgesteld van de verplichting tot instelling van een Aufsichtsrat, zulks toch
waar de dochter in dit geval geheel is 'geinstrumentaliseerd', d.w.z geheel dienstbaar is aan de
moeder. Zie bovendien Par. 76.4 BVG, waaromtrent Hueck, Zwei Probleme der Konzernmit-
bestimmung.
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Handelsregister, kunnen - binnen zes maanden na dat tijdstip - zekerheid voor
de voldoening van hun vordering(en) verlangen van B (Par. 321 AktG).  Voor
de schulden van A ontstaan na de Eingliederung is B volledig aansprakelijk.
De 'disregard' gaat echter zelfs in dit geval niet zover, dat niet de positie van A
in zoverre gehandhaafd blijft dat zij zelf een vordering kan aanvechten, met deze
kan compenseren of haar weren zouden vervallen. Ook een executoriale titel
tegen A kan slechts tegen deze worden getxecuteerd (Par. 322 AktG).

6:1.4. Crediteurenbescherming in een 50150 joint venture naar Duits recht

374. Emmerich-Sonnenscheit komt met betrekking tot de toepasselijkheid van
beschermende voorschriften in joint-venture-verband niet veel verder dan het
stellen van een aantal vragen. 'Fragen uber Fragen, von deren sachgerechter
Beantwortung man nach wie vor weit entfernt ist'. Ik zal hier niet herhalen

hetgeen in het eerste hoofdstuk is opgemerkt omtrent de vraag naar de meer-
voudige Abhiingigkeit en KonzernzugehBrigkeit.65
Belangrijk  is  dat  in het BGH-Urteil  van 4 maart   1974 de klacht nu juist  was,
dat ten onrechte dacharge was verleend aan het bestuur van een joint venture
op grond dat ilit had verzuimd e-en Abhangigkeitsbericht op te stellen (in de
zin van Par. 312 e.v. AktG). Het Bundesgerichtshof volgt deze stelling op grond
dat z.i. een meervoudige afhankelijkheid bestond.66
Daar een meervoudige Eingliederung uit de aard der zaak niet mogelijk is, kan
de verdere vraagstelling beperkt blijven tot een meervoudige 'faktische' en een
meervoudige 'Vertrags'-concernsamenhang. Uitgegaan wordt van een 50/50-
Gemeinschaftsunternehmen.

375. Bij een meervoudige 'faktische' concernsamenhang geldt op grond van het
genoemde BGH-Urteil, dat door het bestuur van de joint venture een Abhangig-
keitsbericht behoort te worden opgesteld waarin dan de transacties met beide

partners in de joint venture zouden moeten worden vermeld. Zulks kan in 66n
document. De bescherming welke crediteuren van de joint venture aan het
bericht kunnen ontlenen is echter zeer gering, zoals Schlewing aantoont.67 Het
punt is dat de voorschriften van Par. 311-318 AktG vooral zijn opgezet als
bescherming voor outside-aandeelhouders. Dezen slechts hebben het recht op
inzage  (Par.  313,1  AktG) en kunnen eventueel de rechter verzoeken een Sonder-
prufer aan te wijzen (Par. 315 AktG). Nu in een joint venture in het algemeen
en in het hier te behandelen geval geen outside-aandeelhouders aanwezig zijn
komt het Abhangigkeitsbericht niet in het openbaar. Schiewing acht de ver-

63. Dit recht komt ook toe aan schuldeisers van een vennootschap in het geval van Verschmelzung,
zie: Par. 347 AktG.
64. A.w., biz. 34.

65. Zie 1.3.4-1.3.7.
66. Voor de zuiverheid merk ik op, dat dit punt nog steeds onderwerp van discussie is, zie Ahrendt,
Die Aktiengesellschaft, 1975, blz. 151 e.v.
67.   A.w.   blz.   48-52; vgl. Haesen, Der Abhangigkeitsbericht im faktischen Konzern,  blz.  48  e.v.;
Rasch, a.w; blz. 59.
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plichting niettemin van een niet onbelangrijke psychologische betekenis.68 Het
versterkt de interne en onderlinge controle tussen de partners en de joint venture
en verhindert een scheeftrekken van de verhoudingen tussen de partners on-
derling.69
376. Als eerder gesteld is het Abhlingigkeitsbericht vooral van belang tegen de

achtergrond van de Ausgleichs-plicht (Par. 311) c.q. de Schadenersatzpflicht
(Par. 317 AktG), die intreedt wanneer niet uiterlijk aan het eind van het boekjaar
een Ausgleich heeft plaatsgevonden. Vraag is of deze plichten pro rata parte
dan wel gezamenlijk voor het geheel gelden. Schlewing komt tot de conclusie,
dat beide partners 'eine gesamtschuldnerische Ausgleichshaftung fitr gemeinsam
verlasste Nachteile' hebben.70 Daarbij is te bedenken dat ook de nadelige be-
invloeding in de interne zeggenschapsstructuur uitsluitend op grond van een
gezamenlijk besluit plaatsvindt. Ik mag daarbij in herinnering roepen hetgeen
is gesteld omtrent het Gleichordnungs-karakter van de gezamenlijke leiding.71
De Ausgleichsverplichting heeft het karakter van een natuurlijke verbintenis en
is derhalve niet afdwingbaar. Heeft een Ausgleich aan het eind van het boekjaar
niet plaatsgevonden, dan treedt de verplichting tot schadevergoeding in.72
Voor beide gevallen geldt, dat de partners onderling draagplichtig zijn ingevolge ·
Par. 426 BGB, d.w.z. voor gelijke delen indien niets anders is bepaald. In een
50/50-verhouding is zulks in overeenstemming met hun beider belang. In andere
verhoudingen, bijvoorbeeld 3040-40 zal het joint-venture-contract in een regeling
van draagplicht naar rato kunnen voorzien.
377. Het gestelde geldt mutatis mutandis indien een meervoudige concernsamen-
hang berust op een Beherrschungsvertrag.73 In dat geval wordt met de joint
venture een Beherrschungsvertrag gesloten door de door de partners gevormde
BGB-Gesellschaft. Door deze komen de partners in de positie dat zij een onge-
limiteerd instructierecht   (met de mogelij kheid tot overruling   van de eventuele
Aufsichtsrat van de joint venture) verkrijgen. De verplichting tot zekerheids-
stelling ex Par. 303,1 AktG rust dan ook op de BGB-Gesellschaft. Daar de
Gesellschafter (= partners) persoonlijk aansprakelijk zijn kunnen crediteuren
indien nodig rechtstreeks van dezen zekerheiddstelling verlangen (Par. 722,1
jo. 735,1 BGB). Eventuele regresplichten richten zich naar Par. 426 BGB.
378. Veelal zal de joint venture echter niet de rechtsvorm hebben van een AG,
doch van een GmbH. In dat geval hebben de partners door de Gesellschafter-
versammlung een in beginsel onbeperkt Weisungsrecht (zie 2.4.2.4). Het GmbH-
Gesetz kent geen speciale crediteurenbescherming. In het ontwerp voor een
nieuwe GmbH-Gesetz is echter vrijwel het gehele AG-concernrecht opge-
nomen.74

68. Wat betekenis kan het hebben ingeval van een faillissement; vgl. Haesen, a.w, blz. 6.
69. Vgl. BGH-Urteil 4 maart  1974; vgl. Haesen,  a.w.,  blz.  48  e.v.; zie daaromtrent  1.3.6.
70. A.w., blz. 43.
71.  Nos. 25, 91-93; onvoldoende wordt dit m.i. onderkend door Haesen, a.w., blz. 53.
72. Schlewing, t.a.p.
73.  Emmerich/Sonnenschein,  a.w.,  biz. 34 houdt zulks voor mogelijk; vgl. hierboven  1.3.7.
74.-Vgl. daaromtrent onder  meer  Ihde, Der faktische GmbH-Konzern; Wurdinger,  Die  GmbH  als
verbundes Unternehmen  und im Konzern, in: Probleme der GmbH Reform.
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In het huidige GmbHG zijn wet enkele voorschriften opgenomen ter instand-
houding van het kapitaal. Een bijzondere bescherming voor crediteuren is wel
voorzien in het geval van kapitaalvermindering in Par. 58 GmbHG (zie ook
Par. 62).

6.1.5.   Europese  ontwikkelingen:  Ontwerp  SE-statuut

379. Art. 54 lid 3 sub g EEG-verdrag geeft aan de Raad van Ministers de
bevoegdheid richtlijnen vast te stellen tot codrdinering van waarborgen, welke

noodzakelijk zijn om de belangen te beschermen, zowel van deelnemers in die
vennootschappen, als van derden. Op deze wijze is op 9 maart 1968 de Eerste
Richtlijn aanvaard. Deze heeft geleid tot aanpassing van de wetgeving in de
lid-staten betreffende de in deze richtlijn geregelde onderwerpen, t.w. de open-
baarmaking, de rechtsgeldigbeid van verbintenissen van de vennootschap en de
nietigheid van de vennootschap.75
Inmiddels zijn ontwerpen van de Europese Commissie gepubliceerd voor een
Tweede Richtlijn (oprichting, instandhouding en wijziging in het kapitaal), een
Derde Richtlijn (fusies van naamloze vennootschappen), een Vierde Richtlijn
(indeling en inhoud van de jaarrekening en het jaaroverzicht, de waarderings-
methoden, alsmede de openbaarmaking van deze stukken), waarbij moet worden
opgemerkt, dat thans in behandeling is een Voorontwerp voor de Geconsoli-
deerde Jaarrekening en tenslotte een Vijfde Richtlijn (structuur van de naamloze
vennootschap), welke echter tengevolge van de publikatie van het Green Paper
inzake medezeggenschap van werknemers en de structuur van de vennootschap
in  de Europese Gemeenschap, gepubliceerd  op 12 november   1975, zal worden
gewijzigd.76

Op deze plaats ga ik niet verder in op de inhoud van de diverse ontwerpen.
Voorzover relevant heb ik deze hierna onder 6.2.1. verwerkt. Verder zal hieronder
uitgebreid worden ingegaan op het voor ons onderwerp zeer belangrijke Voor-
ontwerp Richtlijn Concernrecht.77
380.  Voor het onderwerp van de crediteurenbescherming is meer in het bijzonder
van belang het ontwerp voor een Verordening (ex art. 235 EEG-verdrag) inzake
het Statuut voor Europese Naamloze Fennootschappen. Het SE-statuut bevat.
een uitgewerkte regeling voor het op de SE toepasselijke concernrecht. Hiervoor
kwam dit reeds op diverse plaatsen ter sprake. Op deze plaats wil ik in het
bijzonder ingaan op de regeling van bescherming der crediteuren van de dochter-
vennootschappen in een SE-concern.
Daartoe is het goed te memoreren, dat het concern in art. 223 lid 1 wordt om-
schreven als volgt: 'Indien een dominerende onderneming  en  een   of  meer
afhankelijke vennootschappen worden samengebracht onder de uniforme leiding

75. Zie omtrent de Eerste Richtlijn  en de Aanpassingswet in Nederland: Maeijer, Vennootschaps-
recht in beweging, blz. 227 e.v.
76. Als bekend ligt het in de bedoeling van de Europese Commissie de belanghebbenden in de
Gemeenschappen gedurende ongeveer een jaar in de gelegenheid te stellen op dit document te
reageren. Daarna zal mede aan de hand van het verzamelde materiaal een nieuw ontwerp op te
stellen. Zie blz. 9/10 van het Green Paper COM (75) 5701 final.
77.   Zie  6.1.6-7.
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van de dominerende onderneming en indien een van deze een SE is, vormen zij
een concern in de zin van het Statuut.' Daarbij maakt het geen verschil of de
dominerende, dan wel de afhankelijke vennootschap de rechtsvorm van een
SE heeft. De omschrijving van dominerende en afhankelijke ondernemingen
vindt men in art. 6 van het Statuut: een afhankelijke onderneming is een rechtens
zelfstandige onderneming, waarop door een andere onderneming (de domine-
rende onderneming) al dan niet rechtstreeks een dominerende invloed kan
worden    uitgeoefend;    een    onderneming wordt onweerlegbaar vermoed af-
hankelijk te zijn wanneer een andere onderneming al dan niet rechtstreeks de
mogelijkheid heeft  a)  over  meer  dan de helft  van de stemrechten  in de andere
onderneming te beschikken, b) meer dan de helft van de leden van het bestuurs-
of toezichthoudend orgaan van de onderneming te benoemen: een dominerende
invloed wordt vermoed uitgeoefend te worden, wanneer een onderneming al dan
niet rechtstreeks met een meerderheid in het kapitaal van een andere onderne-
ming deelneemt.78
381. Met het oog op de werkingsomvang van de concernrechtelijke bepalingen
van het SE-statuut is voorts van belang, dat - ingevolge art. 223 lid 2 - van een
afhankelijke vennootschap (in de zin van art. 6) wordt vermoed, dat deze met
de dominerende onderneming een concern vormt. De afhankelijke vennoot-
schappen zijn wat hun rechtsvorm betreft beperkt tot die van een SE, een naam-
loze,  besloten of commanditaire vennootschap op aandelen, welke - zo blijkt
uit de Toelichtingm - naar het recht van een  van de lid-staten zijn opgericht.
Is de SE een dominerende onderneming, dan is het SE-concernrecht van toe-
passing op de betrekkingen tussen de SE en haar afhankelijke vennootschappen
met zetel binnen de lid-staten   (art.  224  lid   1) :  is  de  SE een afhankelijke onder-
neming, dan is het SE-concernrecht van toepassing op de betrekking tussen de
SE en haar moeder, ongeacht waar deze zetelt (dus ook bijvoorbeeld op de
Amerikaanse moeder van SE). Heeft deze laatste SE overigens zelf weer dochters,
dan is ook in die laatste verhouding het SE-concernrecht toepasselijk. (Bijvoor-
beeld indien een Amerikaanse onderneming haar Europese operaties inbrengt
in een SE, die als de top van een Europees deelconcern optreedt.)
382. Beziet men dit systeem verder, dan valt op, dat de concernrechtelijke be-
palingen dwingend aanknopen bij het eerder omschreven concern- en afhankelijk-
heidsbegrip. Die regels zelf hebben dan betrekking op de bescherming van
outside-aandeelhouders, crediteuren en op het instructierecht. Voor wat het
instructierecht betreft, bepaalt art. 240, dat de dominerende onderneming de
afhankelijke vennootschap instructies kan geven, welke de afhankelijke vennoot-
schap moet opvolgen, indien en zodra mededeling is gedaan van het besluit van

78.   Tekst noch Toelichting  zijn erg duidelijk;  door  dem laatste toevoeging - zo interpreteer  ik  de
tekst - worden weerlegbaar vermoed afhankelijk te zijn die ondernemingen, waarin men weI meer
dan de helft van het kapitaal bezit, doch mlks niet met zich meebrengt, dat daarop naar rato stem-
rechten kunnen worden uitgeoefend.
79. Zie Toelichting art. 223 onder punt 3, waar - zo begrijp ik - in de tweede volzin met 'lid 4'
is bedoeld 'lid 3'. Overigens is geenszins duidelijk, waarom deze niet weinig belangrijke beperkingniet in de tekst zelf is opgenomen.
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de AV c.q. van de rechter, waarbij de aan outside-aandeelhouders te geven
waarborgen zijn vastgesteld. (Het gaat daarbij om uitkoop in baar geld, aanbod

tot omwisseling in aandelen van de moeder, dan wel een dividendgarantie.)
Zijn die waarborgen voor outside-aandeelhouders80 aanwezig, dan ontstaat der-
halve vanaf dat moment het instructie-recht. Hier dus geen geschakeerde
opbouw als in het Duitse Aktienrecht, maar een dwingende regeling tot het
verlenen van waarborgen aan outside-aandeelhouders met een daarna te ver-
krijgen instructierecht.
383. Zie ik het goed, dan is de redenering, welke door de Europese Commissie
is gevolgd, vervolgens deze, dat - waar eenmaal het instructierecht wordt ver-
kend- zulks dan verder weer het rechtsgevolg met zich mee behoort te brengen
van een onbeperkte aansprakelijkheid voor alle schulden van alle dochters
(althans: alle afhankelijke vennootschappen   in  de  zin  van het statuut).   Zie
hierboven no. 380). De dominerende onderneming in een SE-concern (ook
indien deze haar zetel heeft buiten de EEG) is aldus aansprakelijk voor alle
verbintenissen van de van haar afhankelijke vennootschappen. Ingevolge het
tweede lid van art. 239 kan echter de dominerende onderneming eerst worden
aangesproken 'nadat de schuldeiser de afhankelijke concernvennootschap
tevergeefs schriftelijk in gebreke heeft gesteld'. In de praktijk echter zal deze
beperking nauwelijks enige betekenis toekomen nu juist in het geval dat de
dochter een deugelijke reden meent te hebben om de vermeende vordering van
haar crediteur (nog) niet te voldoen, aan het hier gestelde vereiste door de
crediteur zeer gemakkelijk en snel zal kunnen worden voldaan.81
383a. Naar mijn mening is de Europese Commissie uitgegaan van een onjuiste
opvatting omtrent het feitelijke functioneren van de algemene concernleiding
(in het statuut aangeduid als 'uniforme leiding'). De gevolgde gedachtengang
vindt  men   in de Toelichting  op het Ontwerp als gepubliceerd   in   1970.   Het
statuut biedt de moge/(ikheid tot het geven van instructies (art. 240). Deze
billijkt - aldus de Toelichting - een hoofdelijke aansprakelijkheid van de onder-
neming, 'die de economische verantwoordelijkheid voor de situatie van zijn
schuldenaar draagt'. De tekst gaat verder: 'In ieder geval kan  (curs.  van  mij,  R.)
de dominerende onderneming een zo sterke invloed op de afhankelijke uit-
oefenen, dat economisch van een rechtstreekse verantwoordelijkheid sprake is'.

80. Hoogst merkwaardig mag het worden genoemd, dat geen definitie van outside-aandeelhouders
(of  zoals het statuut deze noemt: 'vrije aandeelhouders'M is opgenomen.   Waar in gezaghebbende
kringen de idee regelmatig wordt geopperd als zou nu juist het statuut geschikt zijn voor internationale
joint ventures - een rechtsfiguur, waarbij  (naar ik meen te hebben aangetoond) de partners nu juist
niet 'vrij'  zijn ten opzichte van elkaar - wekt zulks bevreemding,  nu  in  de  artt.  228  t/m  238 geen
uitzondering wordt gemaakt voor dSor contract aan de meerderheidsaandeelhouder gebonden
aandeelhouders. In absurdum betekent mlks, dat dem bepalingen ook tussen partners m joint
ventures zou(len gelden, hetgeen niet de bedoeling kan zijn en in ieder geval volstrekt ongewenst is.
81.   Terzode wil ik wijzen  op de uiterst gecompliceerde problemen  die zich zouden kunnen voordoen
met betrekking tot internationale strafrechtelijke aansprakelijkheid voor economische delicten.
Zouden bestuurders van de moeder gezien de zover doorgetrokken consequenties van het instructie-
recht ook in dat opzicht rechtstreeks aansprakelijk moeten zijn? Daarbu is te bedenken. dat zulks
reeds binnen 6*n land tot grote complicaties aanleiding kan geven, zoals b.v. met aansprakelijkheden
in het kader van het vervoers- en wegenverkeersrecht.
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Een andere mogelijkheid ware geweest de dominerende onderneming te ver-
plichten tot jaarlijkse aanzuivering van verliezen, zegt de Toelichting, maar
'zulks leidt er niet toe, dat de vordering van de crediteuren rechtstreeks kan
worden voldaan'  (sic !).
384. Mijn bezwaar tegen de voorgestelde regeling van de concernrechtelijke
aansprakelijkheid voor crediteuren van dochtervennootschappen geldt vooral
het ontbreken van een causaliteitsprincipe, volgens hetwelk rekening wordt
gehouden met het oorzakelijke verband tussen daadwerkelijke beinvloeding van
het beleid in de dochter en mogelijk door derden (crediteuren van de dochter)
dientengevolge te lijden schade. Een zodanig causaliteitsdenken bleek wel - zoals
we hebben gezien - ten grondslag te liggen aan het Duitse en Amerikaanse recht.
Deze rechtsstelsels immers leggen ieder op hun eigen wijze verband tussen de
mate van feitelijke dominantie en de doorbraak van aansprakelijkheid ('dis-
regard'). Wordt door de Europese Commissie al een causaliteitsprincipe ge-
hanteerd, dan is het slechts in deze zin, dat aan de mogel#kheid tot het geven
van instructies een algehele aansprakelijkheid wordt gekoppeld. Heb ik deze
gedachte afgewezen,  dan  wil  ik daar verder aan toevoegen,  dat - naar  mijn
mening - de introductie  van een wettelijlc instructierecht vooral noodzakelijk
was geworden nu in het systeem van het statuut ook de SE-dochter een Raad
van Toezicht heeft volgens de driederdenformule, terwijl deze RvT het bestuur
van de dochter benoemt en de jaarrekening vaststelt (en overigens de invloed
van de AV ook verder beperkt is en zeker geen rekening is gehouden met con-
tractuele bindingen als bij joint ventures - vgl. het ontbreken van uitzonderingen
in het kader van de aandeelhoudersbescherming), waardoor de concerninvloed
vrijwel volledig zou zijn doorbroken. Waar de concernband naar huidig (althans
zeker Nederlands) recht uiteindelijk berust op de bevoegdheden van de AV82
m.n. de nu aan de RvT toegekende bevoegdheden van benoeming/ontslag van
bestuurders en vaststelling jaarrekening, moet het verleende instructierecht naar
mijn mening vooral worden opgevat als een substituerende bevoegdheid voor de
thans nog bestaande AV-bevoegdheid als uiteindelijke basis van de concernband.
Waar immers in de opzet van het statuut het instrumentele karakter van de
dochtervennootschap zeer sterk, zo niet volledig is ontkracht door de ver-
plichting tot instelling van een RvT met zeer vergaande bevoegdheden, moest
men wel - wilde men het opereren  van een concern niet volledig onmogelijk
maken - naar het instructierecht grijpen als middel tot het bijeenhouden van het
concern.83 Daaraan dan echter weer de volledige aansprakelijkheid voor schulden

82. Vgl. o.m. Uniken Venema, Beekhuisbundel, blz. 267 e.v.
83. Aldus beschouwd komt het er dus min of meer op neer, dat door een bepaalde oplossing, t.w.
die van verlening van een instructierecht met overrulingsmogelijkheid, te kiezen in de sfeer van het
interne concernrecht, men in het externe concernrecht wel tot deze enigszins met de werkelijkheid
strijdige oplossingen moest geraken. Al zulks terwijl toch in het interne concernrecht andere op-
lossingen mogelijk waren geweest, die bovendien vanuit het oogpunt van (internationaal) mede-
zeggenschapsrecht meer aanvaardbaar zouden zijn geweest. Zie daatomtrent Schotvanger, Het
ontwerp-statuut  voor  de  SE 1975, Kanttekeningen  bij de medezeggenschapsregeling,  NV  54,  blz.   19
e.v., in het bijzonder biz. 23 e.v.
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van de dochter te koppelen, komt mij geenszins gerechtvaardigd voor. Zodanige
aansprakelijkheid immers  zou - althans  m.i. - moeten worden gekoppeld  aan
de mate waarin de facto invloed is uitgeoefend.
Tenslotte merk ik nog op, dat ondanks de volledige aansprakelijkheid voor
schulden van de dochter het statuut geen uitzonderingsbepalingen bevat ter zake
van de publikatie van de jaarrekening van de dochter, noch ook specifieke
voorschriften geeft ter zake van de consolidatie van de jaarcijfers van de
dochter(s). Nu de outside-aandeelhouders volledig zijn beschermd, de credi-
teuren zich volledig op de moeder kunnen verhalen en de belangen van werk-
nemers zijn gewaarborgd door een uitgebreid stelsel van medezeggenschap zowel
op het niveau van de RvC(T), als op OR-niveau, zou er m.i. toch alle aanleiding
zijn geweest in het vlak van de jaarverslaggeving voor dochters adequate vrij-
stellingen op te nemen. Afgezien van het argument, dat zulks reeds uit con-
currentie-overwegingen in aanmerking zou komen, kan worden gewezen op
problemen, welke rijzen in verband met onderlinge concernverrekenprijzen
(vgl. daaromtrent de WJO en de Toelichting op de WJO ter zake van de artt.
13-15 en 38a = artt. 319-321 en 343).

6.1.6. Europese ontwikkelingen: het Voorontwerp Richtlijn Concernrecht&1

385. Juist voor het afsluiten van deze studie deed de Europese Commissie een
Voorontwerp van een Richtlijn tot harmonisatie van het concernrecht het licht
zien. Dit document zou reeds op zichzelf een uitgebreide studie rechtvaardigen.
Hier zal ik trachten mij te beperken tot de hoofdlijnen van het Voorontwerp
voorzover relevant met het oog op de bescherming van crediteurenbelangen.
Om deze bepalingen in kader te kunnen plaatsen een enkele opmerking vooraf
ten aanzien van opzet en structuur van het Voorontwerp (hierna aan te duiden
als:  Vo-CR).
Daarbij zij nog opgemerkt, dat kennisneming van dit Voorontwerp voor ons
onderwerp daarom ook van belang is, omdat het een poging doet tot regeling
van de problemen van concernrechtelijke aard in joint-venture-verhoudingen.
Uit de Toelichting blijkt echter, dat deze specifieke materie nog geen onderwerp
van discussie heeft uitgemaakt in de groep van deskundigen, welke het Voor-
ontwerp heeft opgesteld. Daaraan wordt uitdrukkelijk toegevoegd, dat de voor-
gestelde bepalingen ter zake van joint-venture-verhoudingen slechts een proeve
bevatten, waarmee men een verdere discussie wil entameren en waarvan de
Commissie niet de invoering van de concernrecht-Richtlijn zou willen laten
afhangen. Zie omtrent e.e.a. 6.1.7 (nos. 400 e.v.).
386. De bepaling van het begrip 'afhankelijke onderneming' loopt grotendeels
parallel met die van art. 6 SE-statuut (zie hierboven no. 380), maar vertoont
daarbij enige significante afwijkingen. Art. 1 deel I Vo-CR definieert de af-

84. Het Voorontwerp valt uiteen in twee delen. Het eerste, gepubliceerd onder XI/328/74-D, bevat
behalve definities een aantal voorgestelde bepalingen tot aanpassing van de Ontwerp-Richtlijnen
2 t/m 5, terwijl het tweede decl, gepubliceerd onder XI/593/75-D een afgerond ontwerp-concernrecht
bevat.
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hankelijke onderneming als een onderneming, waarop een andere onderneming
(de dominerende) middellijk of onmiddellijk een dominerende invloed kan uit-
oefenen. (Art. 1 van deel 1/ Vo-CR daarentegen spreekt niet van dominerende
ondernemingen maar van 'Eine Person - sei sie ein Unternehmen. ein Aktionar
oder ein Dritter -, . . .', daarmede afwijkend van het Duitse Aktienrecht, waarin
na langdurige deliberaties uitsluitend wordt gesproken over verbonden en
dominerende '

Unternehmen', zoals   o.m.   in de Paragrafen   15-18   en   292   e.v.85
Een onderneming wordt  (naar ik aanneem: weerlegbaar) vermoed afhankelijk
te zijn indien een andere onderneming middellijk of onmiddellijk:
(i)  de meerderheid van het geplaatste kapitaal bezit of
(ii)  over de meerderheid van de stemrechten kan beschikken of
(iii)  meer dan de helft van de leden van het bestuurs- of toezichthoudend orgaan

kan benoemen.
Art. 2 van deel I Vo-CR bepaalt vervolgens (gezien de sterke bestrijdingen van
die  gedachte in Duitsland) nogal laconiek: 'Kdnnen mehrere Unternehmen
gemeinsam auf Grund einer Vereinbarung oder in sonstiger Weise einen be-
herrschenden Einfluss auf ein anderes Unternehmen ausuben, so gilt jedes
dieser Unternehmen als herrschend  und das andere Unternehmen als abh ngig'.
Met dit uitgangspunt heb ik gezien het hierboven in hoofdstuk 2 betoogde op
zichzelf genomen weinig moeite, maar ook hier voeg ik daaraan opnieuw weer
onmiddellijk toe, dat men bij het verbinden van rechtsgevolgen aan dit uit-
gangspunt omzichtig te werk zal moeten gaan en steeds de toch a-typische ge-
aardheid van de concernrechtelijke structuur in joint-venture-verhoudingen in
het oog zal moeten houden. In het Vo-CR is dat tliet gebeurd. Daarin zijn vrij
klakkeloos de normen voor enkelvoudige verhoudingen van toepassing verklaard
op joint ventures.  (Zie 6.1.7).
387. Laten wij op deze plaats de bepalingen van decl I Vo-CR (als gezegd
strekkend tot aanpassing van de Ontwerp-Richtlijnen 2 t/m 5 op het punt van
concernverhoudingen86 verder buiten beschouwing, dan valt voor wat betreft de
opzet van het tweede deel vooreerst het volgende op te merken.
388. In onderdeel A (artt. 1 t/m 7) worden regels gegeven betreffende de 'af-

hankelijkheid van de naamloze  vennootschap  buiten  een  concern'.87  Dem bevatten
een regeling welke aan een dominerende vennootschap (of natuurlijk persoon)
het geBod oplegt om het belang van de (afhankelijke) vennootschap (positief

85.  Daarmede js een inconsequentie weggenomen, waarop isgewezen door Uniken Venema, NV 48.blz. 94 e.v. Zie voor het Duitse recht o.m. Emmerich/Sonnenschein, a.w., biz. 20 e.v. en Zdllrier, W.,
Zum Unternehmungsbegriff der §§ 15 ff. AktG ZGR 1976, blz. 1  e.v.
86.  Zonder daar verder op in te gaan zijn deze aanpassingen zeker niet opzienbarend doch - naar
het mij voorkomt - op een aantal plaatsen overigens onvoldoende doordacht; onvoldoende  door-
dacht zijn in ieder geval de consequenties voor de richtlijnen 2 t/m 5, welke verbonden zijn/moeten
worden  aan de principiele uitspraak,  dat de joint venture meervoudig afhankelijk  is  van de partners;
men vindt zulks in art. 2 van Deel I Vo-CR, zodat daarmede ook bij de eerdere ontwerp-richtlijnen
rekening zou moeten worden gehouden.
87. De toevoeging 'buiten een concern' (ausserhalb eines Konzerns) is misleidend, daar de te be-
spreken normen weI degelijk binnen concemverhoudingen gelden. In het systeem van het Vg-CRmoet men eigentuk lezen 'Afhankclijkheid van de naamloze vennootschap' in die gevallen waarin
geen domineringsovereenkomst (Beherrschungsvertrag) is gesloten.
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gesteld) te behartigen, wanneer deze dominerende persoon buiten de AV om
invloed uitoefent (of laat uitoefenen) zonder tot het 'besturen' van de (af-
hankelijke) vennootschap bevoegd te zijn. Bij niet-nakoming van deze - aldus
geformuleerde - verplichting is de moeder (dominerende persoon) tegenover de
afhankelijke vennootschap aansprakelijk als ware deze bestuurder van de af-
hankelijke vennootschap. Ook op de bestuurders van de moeder rust dezelfde
aansprakelijkheid (met disculpatiemogelijkheid). Ten slotte zijn tegelijk ook de
bestuurders van de afhankelijke vennootschap aansprakelijk Cart. 1). (Zie verder
no. 190.)
Art. 2 vervolgens schrijft voor dat bij het bestaan van een afhankelijkheids-
verhouding de controleurs van de afhankelijke vennootschap afzonderlijk moeten
berichten omtrent de (omvang van) tussen de dominerende persoon en de
afhankelijke vennootschap gepleegde rechtshandelingen. Ondanks deze speciale
verantwoordingsplicht en de openbaarheid van dit document (hetwelk tezamen
met de jaarrekening moet worden gepubliceerd) en ook het feit dat de juistheid
daarvan reeds aan het toezicht van de externe accountant is onderworpen, kan
de rechter desniettemin -'ingevolge art. 3 -op verzoek van een aandeelhouder
(= iedere aandeelhouder onverschillig de omvang van zijn aandelenbezit), een
schuldeiser of een vertegenwoordiging Man werknemers een of meer bijzondere
'commissarissen' benoemen om vast te stellen of de afhankelijke vennootschap
'door rechtshandelingen, maatregelen of besluiten benadeeld is en of het ver-
moeden gerechtvaardigd lijkt dat zij een gevolg zijn van de door de dominerende
persoon uitgeoefende invloed'.
Art. 4 vervolgens bepaalt dat de vennootschap en iedere aandeelhouder schade-
vergoeding van de afhankelijke vennootschap kan vorderen, terwijl ook iedere
schuldeiser die van de afhankelijke vennootschap 'geen betaling verkrijgen kan'
de vordering tot schadevergoeding tegen de moeder (dominerende persoon)
kan instellen, waarbij niet duidelijk is of hij deze vordering kan instellen voor
zichzelf dan wel voor de vennootschap. Blijkt uit het door de speciale commis-
sarissen (ingevolge art. 3) opgestelde verslag dat de dominerende persoon de
hun door art. 1 opgelegde verplichting (zie boven) niet is nagekomen, dan kan
de rechter (ingevolge art. 3) 'ter bescherming van de vennootschap of haar
aandeelhouders' een aantal maatregelen nemen als ontheffing uit hun functie
van bestuurders/commissarissen en voorlopige benoeming van nieuwe be-
stuutders/commissarissen, als ook kan hij verdere nakoming verbieden van
nadelige overeenkomsten of door de dominerende persoon geinstigeerde maat-
regelen.88
Verder bepaalt art. 6 dat - weer indien de verplichting ex art. 4 niet is nage-
komen - iedere aandeelhouder kan verlangen, dat de dominerende persoon zijn
aandelen overneemt.
Art. 7 tenslotte verklaart de genoemde voorschriften van overeenkomstige toe-
passing   op   joint   ventures. Zie daaromtrent verder nos. 403 e.v.
389. De bepalingen van artt. 1 t/m 7 gelden niet indien een domineringsovereen-

88. Vgl. art. 97-99 SE-statuut.
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komst is gesloten tussen de dominerende persoon en de afhankelijke vennoot-
schap. De regeling daarvan vindt men in onderdeel B van het Vo-CR (artt. 8
t/m 28) en onderdeel C (artt. 29 t/m 31) voor de joint venture. Kort samengevat
kan men door het aangaan van een domineringsovereenkomst (Beherrschungs-
vertrag) het recht verwerven aan de dochter bindende instructies te geven,
waartegenover dan wel de verplichting staat outside-aandeelhouders uit te
kopen (c.q. garanties te geven) en aansprakelijkheid voor crediteuren van de
dochter te accepteren. Die regelingen zal ik hieronder nader omschrijven.
Thans echter wil ik een enkele opmerking maken omtrent de zojuist aangeduide
inhoud van onderdeel A (de afhankelijkheid van de naamloze vennootschap
buiten een concern)89, waarbij ik mij wil beperken tot enkele essentitle elementen
(opgemerkt  zij  dat in detail  veel meer opmerkingen  zijn te maken;  het  Voor-
ontwerp is behalve reeds in hoofdlijnen, ook in detail m.i. onvoldoende door-
dacht).
390. Belangrijkste bezwaar geldt m.i. de verplichting van art. 1 op schending
waarvan de eerder gemelde acties kunnen worden gebaseerd. Art. 1 bepaalt
- als  gezegd - dat  de  dominerende  persoon  (verder:  moeder) het belang van de
afhankelijke vennootschap (verder: dochter) moet behartigen, wanneer de moeder
buiten de AV om invioed uitoefent zonder op grond van een domineringsovereen-
komsPO bevoegd te zijn tot het besturen van de dochter.
Opvallend  is  dat  hier - anders  dan  in de Duitse regeling  van het faktische
Konzern (Par. 311 e.v. AktG) op de moeder een positief gestelde verplichting
wordt gelegd het 'belang van de dochter' te behartigen. Naar mijn mening is dit
een in de praktijk onhanteerbare regel. Wat immers is het 'belang van de dochter'?
En hoe kan/moet dit worden 'behartigd'?91
Als eerder gesteld in de voorgaande hoofdstukken is het rechtskarakter der
dochtervennootschap in beginsel van instrumentele aard, hetgeen met zich mee
brengt, dat de moeder in beginsel bevoegd is concerninvloed uit te oefenen,
z# het dat zij zulks niet zal mogen doen zonder dharbij te goeder trouw de
belangen in acht te nemen en te ontzien welke bij de dochtervennootschappen
zijn betrokken. Op welke wijze zulks dient te geschieden is op verschillende
plaatsen in deze studie nader aangegeven.
Waar het Nederlandse recht - althans  m.i. - uitgaat van de .mogelijkheid  tot
uitoefening van concerninvloed, doch deze mogelijkheid op basis van de goede
trouw negatief corrigeert en limiteert, is hier. in het Vo-CR sprake van een
positief gesteld gebod tot het behartigen van 'het belang der dochter'.
Ook in het Duitse recht betreffende het 'faktische Konzern' zagen wij, dat uit
de tekst van het AktG niet een duidelijk verbod is af te leiden tot het uitoefenen
van  concerninvloed  in een dochter, doch veeleer - ook negatief benaderd -
een beperking van die mogelijkheid, door de bepaling, dat de dientengevolge
89. Zie noot 87.
90. Of ingevolge de regeling voor het onderschikkingsconcern zonder domineringsovereenkomst
(onder(teel  D); zie hieronder.
91.   De Duitse tekst spreekt echter van 'wahren', welke  term  meer de betekenis heeft van 'ontzien'.
Ook bij deze benadering blijft overigens het probleem hoe te bepaten wat wel 'het belang van de
dochtervennootschap' is.
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veroorzaakte nadelen in de loop van het boekjaar moet worden gecompenseerd
('ausgeglichen'),  dan wel - indien zulks niet is  beurd - daarna de aldus ont-
stane schade aanhet vennootschapsvermogen behoort te worden vergoed
(Par. 31,1 AktG).92
391. Ik wil daarbij wijzen op een zeer belangrijke nuancering, welke moet
worden gemaakt bij het voorbehoud dat in  art.  1  lid  1 Vo-CR wordt gemaakt:
'zonder (. . .) bevoegd te zijn tot het besturen van de vennootschap'. Hier ligt
m.i. een kernpunt. In mijn gedachtengang brengt de moeder-dochter-verhouding
de bevoegdheid met zich een algemene concernleiding uit te oefenen, waarvan de
intensiteit afhankelijk is van de mate waarin de extern en intern betrokken
belangen institutioneel of ad hoc worden/zijn ontzien. Daarbij heb ik een
parallel getrokken met het Duitse begrip 'einheitliche Leitung' en de zeer brede
(vage) betekenis daarvan. (De Duitse tekst  van  het Vo-CR spreekt  hier  van:
'ohne (. . .) zur Leitung der Gesellschaft berechtigt zu sein".) Naar mijn indruk is
door de Europese Commissie onvoldoende onderkend, dat er een fundamenteel
onderscheid is c.q. moet 'worden gemaakt tussen de mogeljkheid tot het uit-
oefenen van een algemene concern/eiding, het daadwerkelijk krachtens die
mogelijkheid geven van 'instructies' en tenslotte het 'besturen' van de dochter.
Het gevolg daarvan is dan ook dat het Vo-CR (slechts sprekende over 'be-
sturen') nu min of meer de 'alles-of-niets'-geest ademt, hetgeen zeer slecht past
bij het zeer genuanceerde palet van in de rechtswerkelijkheid voorkomende
verhoudingen.
392. Dit alles klemt te meer gezien de zware consequenties die een 'inbreuk'
op het'belang van de dochter' met zich mee kan brengen. Bij de formulering van
die consequenties (hierboven reeds aangeduid) valt op dat geen enkele garantie
is ingebouwd tegen lichtvaardig gebruik van de door de artt. 2 t/m 6 voor derden
en de dochter geboden mogelijkheden. Elke inbreuk op het zo vage gebod van
art. 1 ongeacht of deze inbreuk ook maar enigermate substantieel is, maakt de
moeder (en haar bestuurders) aansprakelijk, geeft de mogelijkheid om door de
rechter bijzondere commissarissen te doen benoemen, etc. Het minste zou toch
moeten zijn, dat zulks slechts zou zijn toegestaan indien sprake is van sub-
stantiBle schade. Lichtvaardige acties zouden ook dienen te worden voorkomen
door de thans aan elke outside-aandeelhouder toegekende actie slechts te
verlenen aan een (groep van) aandeelhouder(sy, welke ten minste een bepaald
deel   van   het    (al   of niet: 'outside'-kapitaal:    bijvoorbeeld   5   of 10%) houdt
(houden).93
Voorts is het afzonderlijke bericht van art. 3 naar mijn mening in beginsel
overbodig naast dat van art. 2, gezien het feit, dat dit laatste reeds door de
externe deskundige, belast met de controle der jaarrekening, wordt opgesteld.94

92. Vgl. echter Gesslers artikel genoemd in noot 57.
93. Vgl. art. 34 Vo-CR waar we/ gesproken wordt over aandeelhouders vertegenwoordigen(ie ten
minste 5 % van het kapitaal;  vgl.  art. 16 Vijfde Richtlijn.
94.  Ik  wijs er daarbij  op,  dat  het - zacht gezegd - toch  wel wat merkwaardig is,  dat het bericht
omtrent de door de 'dochter' met de 'moeder' (althans de dominerende 'persoon') verrichte rechts-
handelingen door de externe deskundige en nia door het bestuur moet worden opgesteld. Het komt
mij voor, dat de externe deskundige dem taak nau\*elijks kan waarmaken in de praktijk.
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Ook in het bijzonder het recht van aandeelhouders op uitkoop (ingevolge art. 6
Vo-CR) bij schending van de norm in art. 1 gaat zonder aanduiding van het
substantieel karakter van een dergelijke sohending - aldus gesteld - veel te ver.95

393.  Het door de Europese Commissie gekozen systeem komt er aldus op neer,
dat de lid-staten slechts worden verplicht (naast de algemene regels in artt. 1 t/m D
in hun wetgevingen een regeling op te nemen voor het Vertragskonzern, de
concernband derhalve welke wordt gevestigd door middel van een uitdrukkelijke
overeenkomst, waarbij een onderneming zich stelt onder de uniforme leiding
Cniet zoals  het  Vo-CR  m.i.   ten   onrechte  stelt:   'het  bestuur')   van   een  andere
onderneming. Het Vo-CR bevat in de artt. 8 tim 28 een uitgebreide regeling
voor het Beherrschungsvertrag (vertaald als 'domineringsovereenkomst') in het
kader waarvan bepalingen zijn opgenomen ter bescherming 'van de 'vrije'
aandeelhouders.96 Aan deze outside-aandeelhouders moet een aanbod worden
gedaan door de dominerende onderneming tot uitkoop in contanten, dan wel
omwisseling in aandelen of effecten van de moeder, terwijl ook een dividend-
garantie moet worden gegeven. Over het aanbod moet een deskundigenbericht
worden uitgebracht. De overeenkomst (waarvan het aanbod onderdeel uitmaakt)
moet worden goedgekeurd door het toezichthoudende orgaan en vervolgens ter
goedkeuring aan de AV worden voorgelegd (artt. 8 t/m 14). De overeenkomst
zelf, zowel als de tekst van de goedkeuringsbesluiten moeten openbaar worden
gemaakt door deponering ten kantore  van het Handelsregister  (art. 15). Vanaf
het moment van openbaarmaking is de moeder gerechtigd aan de dochter
instructies te geven, welke door het be'stuur van de dochter moeten worden
opgevolgd (art. 23). Betreft de instructie een aangelegenheid welke is onder-
worpen aan de goedkeuring van de RvC van de dochter, dan kan de instructie
bindend worden herhaald met goedkeuring van de RvC van de moeder. Was de
RvC van de dochter met werknemersinvloed samengesteld, dan moet zulks ook
bij de moeder het geval zijn wil de moeder de weigering door de RvC van de
dochter kunnen 'overrulen' (art. 23 lid 2; vgl. art. 240 lid 3 SE-statuut, Par.
308,3 AktG).
394. Bestuurders van de moeder moeten bij uitoefening van het instructierecht
handelen met de zorgvuldigheid van een nauwgezet bestuurder en 'het weizijn
van het concern en deszegs personeel bevorderen'. Zij zijn aansprakelijk tegenover
de dochter voor schade welke deze lijdt indien deze aldus geformuleerde zorg-
vuldigheidsverplichting niet (behoorlijk) is nagekonien (artt. 24125).In samen-

hang bezien is deze regeling niet geheel concludent. Het is - heb ik de indruk -
een wat minder gelukkige compilatie van de Paragrafen 308.1 jo. 309.1 en
2 AktG. Deze regeling komt er op neer, dat - behoudens andersluidend beding -
door de moeder ook (voor de dochter) nadelige instructies mogen worden
gegeven, ',t,enn sie den Belangen des herrschenden Unternehmens oder der mit

95. Vgl. ook S. 209/210 Companies Act (Engeland).
96. Ik ga daarop niet uitgebreid in. Met verwijzing naar het geheel van bepalingen, merk ik weI op,
dat de annulatie van beschermende regels voor outside-aandeelhouders in artt.  10 tim  19 en 22,  24,  25
de outside-aandeelhouder in wezen maakt tot een obligatiehouder. Het karakter van inbreng van
risicodragend kapitaal  is - voor  wat de outside-aandeelhouder betreft - vrijwel geheel verdwenen.
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ihm und der Gesellschaft konzernverbunden Unternehmen dienen'. Vervolgens
bepaalt Par. 309.1 en 2 dat bij het instrueren van de dochter door het concern-
bestuur 'die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschaftsleiters
anzuwenden (ist)'. Voor niet-nakoming van deze zorgvuldigheidsverplichting
zijn zij tegenover de dochter aansprakelijk.
Niet duidelijk is waarom in art. 24 Vo-CR naast het welzijn van 'het concern'
ook uitdrukkelijk 'deszelfs personeel' wordt genoemd. Moet niet ook het belang
van  crediteuren  in acht worden genomen:  en  dat van outside-aandeelhouders?
En dan niet slechts van de desbetreffende dochter, maar van alle binnen het
coilcemverband opgenomen (dochter)ondernemingen? Hoe moet men zich- nauwkeuriger bepaald - de schade aan de dochter (ingevolge art. 25) voor-
stellen? Wat is te verstaan onder het 'belang van de vennootschap' in dit verband?
Kortom, wat bedoelt art. 24 en 25 Vo-CR precies te zeggen?
De moeder wordt aansprakelijk voor schulden van de dochter zowel voor die
welke zijn ontstaan v66r het aangaan van het Beherrschungsvertrag, als voor
die welke zijn ontstaan tikdens de duur van de overeenkomst.97 De moeder kan
eerst worden aangesproken nadat (zoals ook art. 239 lid 2 SE-statuut voorschrijft)
de schuldeiser de dochtervennootschap tevergeefs schriftelijk in gebreke heeft
gesteld.
Met het bovenstaande zijn (erg) globaal de voornaamste elementen uit de
regeling betreffende het Vertragskonzern, zoals opgenomen in het Vo-CR,
weergegeven.
395. De genoemde elementen overziende kunnen wij constateren, dat enerzijds
een bindend instructierecht wordt toegekend, doch dat daartegenover zware
verplichtingen  op de moeder worden gelegd in  het vlak  van de bescherming vin
belangen van outside-aandeelhouders, crediteuren en ook - via de omweg van
het 'overruling'-recht ex art. 23 lid 2 (dat immers afhangt van een gelijkwaardige
werknemersvertegenwoordiging in de rol  van de moeder) - van werknemers-
medezeggenschap in de moeder. Terecht m.i. gaat de Europese Commissie er
van uit, dat in het geval men het bij een dergelijke vrijwillige keuzemogelijkheid
zou laten, het enthousiasme voor het sluiten van een Beherrschungsvertrag wel
eens niet zo groot zou kunnen blijken te zijn. De problematiek van de feitelijke
concernsamenhangen blijft dan bestaan (zie artt. 1 t/m 7 Vo-CR).
396.  Het tot dusver beschreven stelsel - op de specifieke bepalingen inzake
joint ventures  kom ik hieronder nog terug - betreft dus het gedeelte  van  het
Voorontwerp, dat naar de bedoeling van de Europese Commissie door de
lid-staten dwingend in hun wetgeving zou moeten worden ingevoerd. Een stelsel,
dat - kort samengevat - hier op neer komt, dat in feitelijke concernsamenhangen
geen concerninvloed mag worden aangewend buiten die welke normaliter aan
de AV toekomt anders dan ter behartiging van het belang van de dochter.
Daartoe zijn garanties voorzien. Wil men meer invloed kunnen uitoefenen, zo

97. Ik houd mij aan de Duitse tekst '. . . haftet fur die vor der Abschliessung des Vertrags ent-
standenen und wa/trend der Vertragszeit entstehenden Verbindlichkeiten der Gesellschaft'.
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zal  men - in de optiek  van het Voorontwerp - een domineringsovereenkomst
moeten afsluiten98, welke een onbeperkt instructierecht geeft, maar daar wel de
verplichting aan verbindt voor de moeder (althans de dominerende onderneming)
om de belangen van outside-aandeelhouders volledig te waarborgen, voorts de
crediteuren van de dochter te voldoen krachtens haar aansprakelijkheid voor
dezen en tenslotte de medezeggenschap van werknemers in haar eigen RvC
gestalte (gelijkwaardig aan die in de RvC van de dochter) te geven, wil zij
althans in de mogelijkheid verkeren een weigering van de RvC om een bepaald
bestuursbesluit goed te keuren, te kunnen overrulen (art. 23 lid 2).
397. Naast deze dwingende regeling van het Vertragskonzern biedt het Voor-
ontwerp aan de lid-staten de mogel#kheid om in hun wetgeving een supplemen-
taire regeling op te nemen ter zake van het 'Unterordnungskonzern ausserhalb
eines Beherrschungsvertrags; het onderschikkingsconcern zonder dominerings-
overeenkomst'. Deze bepalingen gelden eveneens slechts voor die gevallen
waarin sprake is van naamloze (dochter-)vennootschappen. Zij komen in be-
langrijke mate overeen met de terzake in.het Ontwerp-Statuut-SE voorgestelde
regeling.
Indien 66n of meer naamloze vennootschappen worden samengebracht onder de
uniforme leiding van de dominerende onderneming vormen zij met deze een
concern. Van een afhankelijke vennootschap (in de zin van art. 1 deel I Vo-CR)
wordt vermoed, datdeze  met de dominerende onderneming een concern vormt;
de vraag of een onderneming tot een concern behoort (d.w.z. 'concernonder-
neniing' is) kan worden voorgelegd aan de rechter door aandeelhouders, die
zouden moeten worden beschouwd als vrije aandeelhouders (en tezamen ten
minste  5 %  van het kapitaal vertegenwoordigen), voorts door schuldeisers,  die
de moeder als aansprakelijk zouden mogen beschouwen en tenslotte door
werknemers, welke aanspraken zouden hebben op beinvloeding van de samen-
stelling van de RvC van de moeder (artt. 33/34). Omtrent aanvang en betindiging
van de concernrelatie moet mededeling worden gedaan aan het Handelsregister
(art. 34).
398. Vervolgens bevatten de artt. 36 t/m 45 een aantal regels ter bescherming
van de belangen van outside-aandeeihouders, welke inhoudelijk overeenkomen
met die, welke in de optiek van het Voorontwerp dwingend moeten worden
voorgeschreven in het geval van een domineringsovereenkomst.
Voor wat betreft de bescherming der crediteuren van de dochter wordt in deze
(voor de lid-staten) optionele regeling voorgesteld (art. 46), dat de dominerende
concernonderneming aansprakelijk is (zonder enige beperking) voor de ver-
bintenissen van de dochter. De moeder kan eerst worden aangesproken, nadat
de schuldeiser de afhankelijke vennootschap tevergeefs in gebreke heeft gesteld.
Verliescompensatie voor de tijdens het bestaan van de concernverhouding per
saldo geleden verliezen dient plaats te vinden bij beEindiging van de concern-
verhouding (art. 47).
98. Of zal men de dochters moeten liquideren en het vermogen overdragen aan de moeder, waar-
tegen echter uit fiscaal oogpunt prohibitieve bezwaren kunnen worden ingebracht zeker in grens-
overschrijdende concernverhoudingen.
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Vanaf het moment, dat de regeling tot waarborging der belangen van outside-
aandeelhouders is gepubliceerd, is de dominerende onderneming gerechtigd aan
de dochter instructies te geven (art. 48), op dezelfde wijze als voorzien in het geval
een domineringsovereenkomst is gesloten. De aansprakelijkheid van bestuurders
van de moeder en dochter is op dezelfde wijze geregeld als bij de dominerings-
overeenkomst (artt. 50/51 ; vgl. hierboven no. 394).
399. De optionele regeling overziende bevat deze een aantal regels, die (vrijwel)
gelijkluidend zijn aan die welke dwingend worden voorgeschreven voor het
'Vertragskonzern'. Zou de optionele regeling dan ook door een of meer lid-
staten worden opgenomen in de nationale wetgeving naast de verplichte regeling
van het Vertragskonzern, dan zou zulks in feite betekenen, dat deze laatste alleen
in die gevallen nog een rol speelt, waarin een domineringsovereenkomst wordt
gesloten tussen twee ondernemingen, zonder dat tussen dezen reeds een af-

hankelijkheidsverhouding bestond.
Het is hier niet de plaats een uitgebreide kritische bespreking te wijden aan de
inhoud van het Voorontwerp. Voor wat de regeling ter bescherming van de
belangen van crediteuren der dochter betreft moge ik verwijzen naar de aan-
tekeningen, welke ik hierboven onder 6.1.5 reeds heb gemaakt ten aanzien van de
overeenkomstige regeling, zoals die is opgenomen in art. 239 SE-statuut.
Mutatis mutandis gelden deze gelijkelijk ten aanzien van de artt. 21 en 46 Vo-CR.

6.1.7. Europese ontwikkelingen: Bilzondere bepalingen ter zake van joint-venture-
verhoudingen in het Voorontwerp Richtliln Concernrecht

400. Een enkele opmerking tenslotte omtrent de in het Vo-CR opgenomen
ontwerp-bepalingen ter zake van joint-venture-verhoudingen. Zoals reeds op-
gemerkt, gaat art. 2 van deel I Vo-CR uit van de meervoudige concernsamenhang,
zoals ik die ook voor het Nederlandse recht (de iure constituto) heb trachten aan
te   tonen  en te analyseren: 'KOnnen mehrere Unternehmen gemeinsam   auf
Grund einer Vereinbarung oder in sonstiger Weise99 einen beherrschenden Ein-
fluss auf ein anderes Unternehmen ausuben, so gilt jedes dieser Unternehmen als
herrschend und das andere Unternehmen als abhangig:100 Waar ik echter
uit een analyse van de huidige geschriven en ongeschreven normen van Neder-
lands 'concernrecht' een meervoudige concernrelatie heb afgeleid, daarbij telkens
opnieuw er op wijzend, dat men nauwkeurig zal dienen na te gaan of en zo ja
welke concernrechtelijke gevolgen daaraan ook voor het a-typische geval van de
joint venture zouden kunnen of moeten worden verbonden, gaat de Europese
Commissie m.i. wat onzorgvuldig te werk door juist bij het bestaan van een
aantal (ontwerp-)normen zonder meer dit uitgangspunt te proclameren. Beziet
men de problematiek in het Duitse Aktienrecht rond de joint venture, dan heb

99. Vgl. 'volgens een onderlinge regeling tot samenwerking'  in   art.   52c  en  52e  WvK  ( -  artt.   153
en  155  Boek  2  BW).
100. Gememoreerd zij, dat deel I Vo-CR een aantal bepalingen bevat ter correctie van de Richt-
lijnen 2 t/m 5, welke Richtlijnen alle strekken tot harmonisatie van het recht inzake naamloze
vennootschappen.
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ik het gevoel, dat juist hierin het cruciale probleem heeft gelegen, dat men de
'mehrfache AbhUngigkeit' en 'de 'Mehrmutterschaft' wel in abstracto zou willen
aanvaarden, doch daarvoor veelal terugdeinsde, omdat een dergelijk uitgangs-
punt ipso iure de toepasselijkheid met zich mee zou brengen van de aan die be-
grippen gekoppelde (maar niet op joint ventures toegesneden) rechtsgevolgen.101
401. Tekenend in deze samenhang is het, dat in de inleiding tot deel II Vo-CR
wordt gezegd dat het kernprobleem bij een joint venture eender is als bij een
concern. Een vennootschap, die als joint venture door twee of meer andere
ondernemingen gemeenschappelijk wordt geleid, wordt - aldus de Inleiding bij
het Vo-CR - voortdurend door het gevaar bedreigd dat het bestuur van de joint
venture deze 'niet uitsluitend in haar eigen belang (curs. van mij, R.) maar met
het oog op de belangen van een of meer van de haar gemeenschappelijk domi-
nerende ondernemingen bestuurt. Daarmede zou het institutionele evenwicht,
dat door het klassieke vennootschapsrecht wordt gegarandeerd, evenals in het
geval van een concern worden doorbroken'. Reeds uit dit korte citaat blijkt
- m.i. -, dat het fenomeen van de joint venture niet erg grondig is geanalyseerd.
Kortheidshalve moge ik verwijzen naar het 'Ter verantwoording', verder ook
naar de onder l.1 genoemde economische motieven, als in het bijzonder ook naar
mijn opmerkingen onder 2.4 omtrent het rechtskarakter der joint venture en
tenslotte naar de in hoofdstuk 3 gegeven analyse van het belangenpatroon in
joint-venture-verhoudingen. Met mijn opvattingen, zoals op de aangeduide
plaatsen nader uitgewerkt is ook niet in overeenstemming hetgeen verder door
de Europese Commissie t.a.p. wordt opgemerkt, nl. dat het bestuur van de joint
venture (dat in de praktijk 'veelal over een aanzienlijke zelfstandigheid' beschikt)
niet moeilijk door de partners genoopt zou kunnen worden 'tot maatregelen die
met de belangen van de dochteronderneming (curs. van mij, R.) moeilijk verenig-
baar zijn en alleen de dominerende ondernemingen zelf of een daarvan ten
voordeel strekken'. Er is 'dus' - zo zegt de Commissie - 'aanleiding bijzondere
maatregelen te nemen ter bescherming van de vrije aandeelhouders en crediteuren
van de gemeenschappelijke dochteronderneming'. Ik merk daarbij op, dat de
joint venture met outside-aandeelhouders een zeldzaam verschijnsel is en - al-
thans voor zover mij bekend - slechts een enkele maal (tijdelijk) voorkomt in
het geval van een tandem-overname. Wdl echter hebben de partners onderling
elkaars belangen te ontzien. Het partiale Gleichordnungs-effect bewerkstelligt
zulks reeds in zeer belangrijke mate.
402. Voorts zou een 'principieel verschil' bestaan tussen een concent en een
joint venture (bedoeld  zal zijn: tussen een enkelvoudige  en een meervoudige
dochtervennootschap), omdat 'in het geval van een concern alle concern-
ondernemingen tezamen als een economische eenheid door de dominerende
concernonderneming worden geleid, terwijl de gemeenschappelijke leiding in
geval van een gemeenschappelijke dochteronderneming slechts op deze onder-
neming betrekking heeft'. Naar mijn mening wordt hier gedoeld op hetgeen ik

101. Zie verder omtrent  een en ander.  1.3.1   en  6.1.4.
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steeds heb aangeduid als het partiale Gleichordnungseffekt in joint-venture-
verhoudingen. Kortheidshalve moge ik verder verwijzen naar hetgeen ik daar-
omtrent elders102 in deze studie heb opgemerkt.
Tot zover 6nkele algemene opmerkingen. Thans enkele opmerkingen omtrent de
regelingen, zoals die in het bijzonder voor de joint venture in het Voorontwerp
worden voorgesteld. Daarbij ga ik voorbij aan de regelingen, welke betrekking
hebben op de bescherming van de belangen van outside-aandeelhouders, daar
deze als regel niet voorkomen in joint-venture-verhoudingen. (In het Vo-CR
nemen echter juist deze regels ook voor joint ventures het grootste deel in beslag.)
403. Hierboven (onder  6.1.6)   heb   ik een korte omschrijving gegeven   van  de
algemene regeling (artt. 1 t/m 7), krachtens welke - in het kader van de verplicht
door de lid-staten in te voeren regeling - een algemene regel wordt gegeven dat
in het geval buiten de AV om invloed wordt uitgeoefend op de afhankelijke
vennootschap deze moet strekken tot behartiging van 'het belang der vennoot-
schap'. Omtrent transacties met de dominerende persoon moet een speciaal
rapport worden opgemaakt, dat aan alle aandeelhouders moet worden ter be-
schikking gesteld en openbaar moet worden gemaakt. Voor eventuele schade is
de dominerende persoon aansprakelijk. Deze vordering kan worden ingesteld
door aandeelhouders en crediteuren. Heeft de dominerende pefsoon niet ge-
handeld 'in het belang der vennootschap', dan kan iedere aandeelhouder ver-
langen, dat hij wordt uitgekocht.
Krachtens art. 7 Vo-CR geldt deze regeling ook voor joint ventures, waarbij dan
de verplichtingen als gemeld gelden voor alle dominerende 'ondernemingen'.
Die verplichtingen gelden dan bovendien hoofdelijk.
Ten aanzien van de onder de regeling vallende configuraties nog een enkele
opmerking.  Art.  7  zegt:  'Indien verschillende ondernemingen gezamenlijk in de
zin van art. 2 van deel I van deze richtlijn een naamloze vennootschap domineren,
etc'. Daarbij valt vooreerst op, dat hier - anders dan in art. 1  van het tweede
deel    Vo-CR - niet wordt gesproken    over een dominerende 'persoon'    c.q.
'personen', doch over 'ondernemingen', waaruit ik afteid, dat kennelijk door de
ontwerpers een zelfde gedachtengang is gevolgd als door mij eerder aangeduid.
Zie 2.2.1, waar ik het object van onderzoek heb beperkt tot de samenwerking
tussen ondernemingen om daarmede duidelijk te maken, dat het actief opereren-
de ondernemingen betreft, die buiten de joint. venture  ook nog andere activi-
teiten vervolgen.
Art. 7 spreekt verder over 'gezamenlijk domineren', doch verwijst daarbij naar
het ·eerder geciteerde  art.  2  deel  I  Vo-CR.  In dit laatste artikel wordt gezegd:
'K8nnen mehrere Unternehmen gemeinsam auf Grund einer Vereinbarung oder
in sonstiger Weise einen beherrschenden Einfluss auf ein anderes Unternehmen
ausuben, so gilt jeder dieser Unternehmen als herrschend und das andere
Unternehmen als abhangig'. Uit deze formulering blijkt, dat het nevenschikkings-

102.   Zie  o.m.  nos.  25,  58, 91-93; opgemerkt  zij  weI  nog, dat juist  met de juridische effecten  van  het
particle Gleichordnungskarakter in joint-venture-verhoudingen in het Vo-CR vrijwel geen rekening
is gehouden. Zulks m.n. niet omdat de partners niet zijn uitgesloten van de omschrijving van 'vrije'
aandeelhouders in art. 9 lid 2 Vo-CR.
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karakter op zichzelf is onderkend. Of het voor joint ventures typerende partiUle
karakter van die nevenschikking voldoende is onderkend blijft de vraag. Welis-
waar krijgt men de indruk - als zojuist opgemerkt - dat door het gebruik van
het begrip ondernemingen in plaats van personen gedacht is aan het partiale
Gleichordnungseffect, niet geheel zeker is het of onder de aangeduide om-
schrijving niet ook valt een samenwerking als Hoogovens-Hoesch. Bepalend is
daarbij de vraag wat behoort te worden verstaan onder een 'onderneming'.
Deze vraag heeft betekenis voor de werkingsomvang van de hoofdelijkheid der
toegerekende verplichtingen. Het maakt immers wel degelijk verschil of er
sprake is van een partiele Gleichordnung dan wel van een algehele, daar immers
in een joint venture de partners elkaars verdere, verschillende belangen hebben te
ontzien, hetgeen anders is bij een totale samenwerking op nevenschikkingsbasis,
waar immers slechts Jn 'concernbelang' aanwezig is. Het Vo-CR houdt echter
met dit onderscheid geen rekening.
404.  Bezien wij vervolgens de regelingen voor joint ventures in het kader van de
bepalingen inzake het Vertragskonzern (berustend op een Beherrschungsvertrag),
dan zien wij, dat art. 29 Vo-CR bepaalt, dat een Beherrschungsvertrag (domi-
neringsovereenkomst) ook met meerdere ondernemingen kan worden gesloten.
Letterlijk staat er: 'Een naamloze vennootschap kan zich bij schriftelijke over-
eenkomst (domineringsovereenkomst) onder het bestuur stellen van verschillen-
de andere ondememingen gezamenlijk: Ook hier wijs ik er op (zie ook no. 391),
dat de terminologie 'onder het bestuur stellen' weinig gelukkig is, daar het de
indruk wekt als ware de dominerende onderneming in de positie, dat zij als
'bestuurder' van de dochter moet worden aangemerkt. Onderscheid moet ge-
maakt worden m.i. tussen de bevoegdheid tot het geven van een algemene
concernleiding, het kunnen geven van (ook nadelige) instructies, welke bindend
zijn voor het bestuur van de dochter en het feitelijk 'besturen', d.w.z. optreden
als 'bestuurder' in de zin der wet van de dochter. Naar mijn mening is met het
bedoelde onderscheid onvoldoende rekening gehouden.
Art. 29 lid g bepaalt immers, dat in de overeenkomst (d.w.z. de dominerings-
overeenkomst, welke wordt gesloten in de verticale verhouding tussen enerzijds
de partners en anderzijds de gemeenschappelijke naamloze vennootschap)
'moet worden bepaald aan welke van de andere contracterende partijen (i.e. de
partners, R.) het recht tot het geven van instructies (. . .) toekomt. Het recht tot
het geven van instructies kan ook aan verschillende of aan alle andere con-
tracterende partijen (i.e. de partners, R.) worden gegeven' Nu meen ik, dat het
recht tot het uitoefenen van een algemene concemleiding steeds zal toekomen
aan alle partners en wel daar zulks m.i. noodzakelijkerwijs samenhangt met het
partiEle Gleichordnungskarakter, dat zich in joint ventures (althans in de door
mij omschreven zin) steeds voordoet. Anders kan dit worden, indien een der
partners deelneemt in de joint venture op 'arm's length-basis' en die deelneming
daardoor meer het karakter krijgt van een 'belegging' (zie nos. 96,97).
Alsdan echter ben ik geneigd deze 'samenwerking' niet langer als een joint
venture te beschouwen, doch veeleer als een dochter van de actief betrokken
partner met een participatie in het kapitaal door de niet actieve partner. De
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betrokkenheid van de laatste bij de algemene concernleiding over de joint
venture zal dan doorgaans ook zeer gering, wellicht zelfs nihil zijn. Vele schake-
ringen kunnen zich daarbij echter voordoen.
Is het aan dit soort verhoudingen, dat is gedacht? Mij dunkt van niet. Immers
worden wel op alle 'partners' de uit de onderschikking krachtens dominerings-
overeenkomst voortvloeiende verplichting gelegd, zoals m.n. de aansprakelijk-
heid voor crediteuren van de gemeenschappelijke vennootschap. Dit toch zou
wel zeer ver gaan voor een 'partner', wiens deelneming de facto als een 'belegging'
is te beschouwen. Ook de andere op deze 'partner' door art. 29 gelegde ver-
plichtingen zullen hem er waarschijnlijk van weerhouden om samen met de
'actieve partner' een domineringsovereenkomst te sluiten. Doet hij dit echter
niet, dan rijzen opnieuw problemen nu art. 9 een opsomming geeft van cate-
gorieen van 'vrije aandeelhouders', doch daarvan niet uitzondert de partners in
een joint venture. Zulks zou met name in het hier geschetste geval de hoogst
merkwaardige consequentie kunnen hebben, dat de 'beleggende partner', die
welbewust en na weging van alle risico's zijn kapitaal ter beschikking stelt
onmiddellijk daarna als 'vrije' aandeelhouder een beroep zou kunnen doen op
alle aan vrije aandeelhouders in het algemeen krachtens het Vo-CR toekomende
rechten (uitkoop, aandelenruil, dividendgarantie etc.)
Waaraan is wel gedacht? Mijn indruk is, dat men voor ogen heeft gehad het
geval, dat tussen overigens alle actief bij de joint venture betrokken partners een
van deze belast wordt met het dagelijks management van de gemeenschappelijke
ondememing.103 Dan echter wordt door deze managing partner geen concern-
leiding uitgeoefend, doch de vennootschap regulier bestuurd. Ook de 'normale'
bestuurder van een vennootschap pleegt geen concerninvloed uit te oefenen.
Een dergelijke managing partner geeft ook geen 'instructies', doch bestuurt de
vennootschap en geeft leiding aan haar onderneming. Aanvaardbaar is, dat in
dat geval op deze partner de aansprakelijkheid rust voor de richtige uitvoering
van zijn 'bestuurstaak', doch deze moet, als gezegd, nauwkeurig worden onder-
scheiden van de uitoefening van een Fremdbestimmung en de daaraan rechtens
te verbinden gevolgen. Het vorenstaande moge hebben duidelijk gemaakt, dat
- althans  naar mijn mening - een verdere uitwerking en doordenking  op  dit
punt beslist gewenst is. Met name ook omdat - voorzover al is gedacht aan de
figuur van de managing partner - ook voor dat geval het effect van de partitle
Gleichordnung en de daarbinnen vast te stellen algemene concernleiding niet
in de beschouwingen lijkt te zijn betrokken.lot
405. Beziet men de regels ter bescherming van crediteurenbelangen, zo kan
worden opgemerkt, dat zich hier al meteen wreekt, dat onvoldoende rekening
is gehouden met de nuanceringen als bedoeld in no. 404. Zo ziet men, dat
blijkens art. 29 lid e en f op a/le partners (voorzover partij bij de dominerings-

103. Zie Veelken, a.w., blz. 27-54.
104. Hoogst ongerijmd is het daarbij ook, dat art. 29 onder c aan ieder der partners het recht gecft
de domineringsovereenkomst op te zeggen. De effecten daarvan binnen de partiele Gleichordnung,
noch ook in de meervoudige onderschikking lijken daarbij volstrekt niet te zijn onderkend, althans
is geen enkele aanwijzing in die richting te vinden!
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overeenkomst, doch ongeacht de vraag  of zij - in  de  zin  van  het  Vo-CR -

bevoegd zijn 'instructies' te geven) hoofdel#k de aansprakelijkheid  rust  voor
crediteuren der gezamenlijke vennootschap en bovendien ook op hen hoofdelijk
de verplichting rust tot aanzuivering van verliezen bij beEindiging van de
domineringsovereenkomst c.q. bij tussentijdse insolventie van de gezamenlijke
vennootschap.
Dit alles lijkt niet weinig van het goede. Een enkele korte aantekening bij dit
voorstel:
(i)  Vooreerst valt op, dat er geen enkel verband wordt gelegd tussen het uit-

oefenen van een algemene concernleiding en de mate van Fremdbestimmung
enerzijds en de onder omstandigheden daaraan te verbinden rechtstreekse
aanspraketijkheid voor schulden van de vennootschap. Zie ook nos. 383 e.v.
ten aanzien van art. 239 SE-statuut. (Opvallend is ook, dat geen rekening
schijnt te zijn gehouden met de verscherpte normatuur ter zake van het
bijeenbrengen en -houden van het vermogen der naamloze vennootschap
ingevolge de Tweede Richtlijn: moet bijvoorbeeld indien tijdens de looptijd
der domineringsovereenkomst inderdaad verliezen zijn geleden, maar
tussentijds het kapitaal - met inachtneming  van alle daartoe voorziene
voorschriften - is verminderd toch aanzuivering plaats vinden  ex  art.  22
Vo-CR?): zie verder  6.2.1.

(ii) Niet duidelijk is vervolgens welke grond -aanwezig is  om de partners hoofde-
lijk tot aanzuivering van het verlies aan te kunnen spreken waar de credi-
teuren der gezamenlijke vennootschap steeds een rechtstreekse aanspraak
hebben (gehad) tegen de partners.

(iii) Geen verband ook is gelegd met de verplichting tot publikatie van gegevens
inzake het kapitaal en de vermogenstoestand van de gezamenlijke vennoot-
schap, zulks terwijl daarop toch de beperkte aansprakelijkheid van aandeel-
houders in overwegende mate berust.

(iv) Gelden de genoemde overwegingen reeds in zijn algemeenheid, voor de
a-typische figuur in joint-venture-verhoudingen, kan worden opgemerkt,
dat geen rekening is gehouden met de effecten van de particle Gleichord-
nung. In de eerste plaats al hierom niet. dat men kennelijk geen bijzondere
betekenis heeft gehecht (dan wel deze over het hoofd heeft gezien) aan de
omstandigheid, dat - waar er in joint ventures weliswaar typologisch geen
outside-aandeelhouders aanwezig zijn - de partners er over en weer belang
bij hebben, dat het vermogen van hun gezamenlijke vennootschap zoveel
mogelijk in stand blijft dan wel wordt uitgebreid. Zij houden daar ook
over en weer controle op, zodat er minder gevaar bestaat voor het ont-
trekken van vermogen aan de gemeenschappelijke vennootschap. Verder
vindt men niet geregeld de onderlinge draagplicht en mogelijke regres-
plichten van de partners onderling. Regelingen te dezer zake ontbreken
geheel.

406. Men moet zich dan ook de vraag stellen zowel ten aanzien van het systeem
van crediteurenbescherming in het Vo-CR in het algemeen, als ook voor joint-
venture-verhoudingen in het bijzonder of niet de voorkeur zou moeten uitgaan
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naar de regeling in het Duitse Aktienrecht, waar bij het bestaan van een Be-
herrschungsvertrag een verhoogde rechtsbescherming voor crediteuren (en ook
voor outside-aandeelhouders) vooral wordt gezocht in de verplichte vorming en
instandhouding van wettelijke reserves (Par. 300, 301 AktG) en de verplichting
tot aanzuivering van tijdens het bestaan van het Beherrschungsvertrag geleden
verliezen (Par. 302 AktG), waarbij men zich wellicht nader zou moeten ver-
diepen in de vraag of ook deze laatste plicht - althans tegenover crediteuren,
die kennis hebben kunnen nemen van de vermogenstoestand - wel ongenuan-
ceerd zou dienen te gelden.
Verder kunnen in het Duitse recht crediteuren bij beBindiging van het Beherr-
schungsvertrag zekerheidstelling verlangen voor de voldoening van hun vordering
(Par.   303  AktG). Zie hierboven  6.1.3.   Deze laatste bescherming ontbreekt  in
het Vo-CR.
Voorts zou men kunnen denken aan het hierna verder te bespreken stelsel, dat
het Nederlandse recht biedt krachtens art. 343 Boek 2 BW.
407. Tenslotte nog een enkele opmerking omtrent de joint-venture-regelingen
in de optionele regeling, d.w.z. dht gedeelte van het Vo-CR, dat voorschriften
bevat, welke de lid-staten wel in hun wetgeving kunnen, doch niet behoeven op
te nemen.  Men zie de artt. 32 e.v. en voor wat joint ventures betreft de artt.  52 e.v.
Art. 52 Vo-CR bepaalt, dat indien een naamloze vennootschap wordt gedo-
mineerd door twee of meer ondernemingen in de zin van art. 2 deel I Vo-CR
(zie boven no. 403) deze wordt vermoed gemeenschappelijk te worden 'geleitet'
(de Nederlandse tekst spreekt over 'bestuurd'). Zeer opmerkelijk is echter, dat
art. 33 lid 1  Vo-CR - binnen het kader van de optionele regeling voor enkel-
voudige verhoudingen - spreekt  over  het  'zusammengefasst  (sein)  unter  der
einheitlichen Leitung'. Dit ruimere begrip wordt derhalve niet herhaald in
art. 52. Ik mag verwijzen naar hetgeen opgemerkt werd onder no. 403. Ander-
maal treft men ook hier weer een toepasselijkverklaring van alle voorschriften
ter bescherming van de belangen van - typologisch niet aanwezige - outside-
aandeelhouders, zulks ingevolge art. 53 Vo-CR. De regeling van het instructie-
recht voor de partners in een joint venture is in de optionele regeling gelijk-
luidend aan die van een joint venture met domineringsovereenkomst (art. 53
sub f jo.  art. 48).  Ook de regeling  ter  zake van de bescherming van crediteuren
der joint venture is ingevolge art. 53 sub d jo. art. 46 gelijkluidend geregeld als
in het 'Vertragskonzern'. Mijn daartegen naar voren gebrachte bezwaren gelden
deswege ook deze regelingen. Zie no. 405.
408. Tot zover mijn opmerkingen omtrent het Vo-CR en de daarin vervatte
proeve tot regeling van de concernrechtelijke problemen in joint-venture-
verhoudingen. Opgemerkt zij nog, dat de Commissie uitdrukkelijk verklaart,
dat deze proeve nog niet is besproken in de groep van deskundigen, welke het
Vo-CR heeft voorbereid. Bedoeling van de Commissie was slechts met deze
proeve de discussie te entameren omtrent dit 'nieuwe' probleem.
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6.1 De aansprakelijkheid van de moeder voor schulden van de dochter in het
Nederlandse recht in het algemeen

6.2.1. Het voorrecht van de beperkte aansprakelijkheid van aandeelhouders als
zodanig

409. In het Nederlandse recht bestaat geen algemene regel krachtens welke een
moedermaatschappij aansprakelijk is voor de schulden van haar dochter(s).
Integendeel zijn aandeelhouders (ook indien het een moedermaatschappij be-
treft) als rege/ slechts tot het bedrag van hun aandeel in de vennootschap aan-
sprakelijk. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt deze regel gepasseerd. Stellen
wij echter ten principale de vraag aan de orde welke invloed de (mate van)
Fremdbestimmung, welke door de moeder wordt uitgeoefend tegenover de
dochter kan/behoort te hebben tegenover crediteuren van de dochter, dan
kunnen wij niet volstaan met het signaleren van de basisregel(s). Wij zullen ons
dan - zo meen ik - moeten afvragen waarop het beginsel (het voorrecht) van de
beperkte aansprakelijkheid van aandeelhouders in het algemeen is gebaseerd.
Vervolgens zal onderzocht moeten worden welke grenzen aan dit voorrecht zijn
c.q. moeten worden gesteld. Zal dit 6nderzoek zich bezig houden met de aard
van vennootschapsrechtelijke betrekkingen als zodanig, zo moet daarvan
onderscheiden worden de problematiek van driepartijenverhoudingen naar alge-
meen burgerlijk recht. Enkele opmerkingen zullen daar apart aan worden gewijd.
410. De beperkte aansprakelijkheid der aandeelhouders in een naamloze of
besloten vennootschap wordt veelal gezien als een onlosmakelijk element van
de rechtspersoonlijkheid, welke aan deze ondernemingsvormen toekomt. In
die opvatting zal reeds het onderzoeken van de mogelijkheid tot 'disregard of the
corporate entity' worden gezien als een verwerpelijke gedachte, daar het de
rechtspersoonlijkheid ('een hoeksteen van ons juridisch denken') als zodanig in
discussie zou stellen.105
Eerder stelde ik reeds106 tegen een relativering van de rechtspersoonlijkheids-
gedachte geen bezwaren te hebben. Zulks kan integendeel juist ons inzicht in het
functioneren van de rechtspersoon te bevorderen. Daarbij acht ik de rechts-
persoonlijkheid niet onlosmakelijk verbonden met de beperkte aansprakelijkheid.
Daarmede wordt niet beoogd het beginsel der beperkte aansprakelijkheid
volledig uit te hellen. Dit beginsel echter onaanta4tbaarheid te verlenen lijkt mij
in strijd met de grondslagen van ons vennootschapsrecht. In gevallen waarin van
de NV- of BV-vorm wordt gebruik gemaakt tot het drijven van een onderneming
op een wijze, die is te kwalificeren als misbruik c.q. oneigenlijk gebruik, kan de
grondslag onder het voorrecht der beperkte aansprakelijkheid zijn weggevallen
en zal een doorbraak van aansprakelijkheid tot de mogelijkheden moeten kunnen
behoren.107

105. Vgl. o.m. Westbroek, Praeadvies, blz. 76 e.v.
106. Zie 2.3 en 2.4.
107.   Vgl. Van Schilfgaarde,  In.  rede,  blz.   1-17;  ik  merk  op,  dat uitdrukkelijk buiten beschouwing
zal blijven de zogenaamde 'umgekehrte Durchgriff, d.w.z. de mogelijkheid. dat crediteuren van de
aandeelhouder(s) rechtstreeks doordringen tot het vermogen van de vennootschap in het kapitaal
waarvan de aandeelhouder in kwestie deelneemt.
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411.  Poogt  men  aan  te  seven  waarop - positief  gesteld - het  voorrecht   van   de
beperkte aansprakelijkheid berust, dan moet daarbij m.i. vooral worden acht
geslagen op de voorschriften ter zake van het oprichten, het bijeenbrengen en   t
-houden van het vennootschappelijke kapitaal (kapitaalsbescherming) en - met     .
het oog op de belangen van derden - de openbaarmaking van vennootschappe-
lijke gegevens (handelsregisterinschrijving, publikatie jaarrekening). Man komt
daarbij tot het volgende beeld.
Oprichters (natuurlijke of rechtspersonen, drijvers ener onderneming of niet)
besluiten een deel van hun vermogen af te scheiden en dit in te brengen in een
op te richten NV of BV. De voornaamste oogmerken tot een dergelijke op-
richting zijn veelal o.m.: risicobeperking door middel van verkrijging van  be-
perkte aansprakelijkheid, gemakkelijke overdraagbaarheid van het eigenaars-
belang, het voordeel van een vertrouwde en vast omlijnde juridische organisatie-
vorm, fiscale motieven, motieven in de sfeer van de sociale verzekeringswetgeving
(vooral  bij de eenmans-BV), financieringsmotieven  (bij de beurs-vennootschap:
publieke verhandelbaarheid van de aandelen).
Voor de oprichting is noodzakelijk een notarieel verleden oprichtingsakte en
een daarop te verkrijgen ministeriBle verklaring van geen bezwaar. Het voorrecht
van de beperkte aansprakelijkheid wordt - in beginsel - verkregen indien aan
deze vereisten is voldaan. Voorts echter zullen de oprichters o.m. de volgende
voorschriften verder in acht hebben te nemen.
Elk van de oprichters moet deelnemen in het kapitaal. Tezamen voor ten minste
20 %   van hct kapitaal, waarop ten minste   1 0% moet worden gestort   (artt.   68
en 69).108 Ontslag uit de stortingsplicht is niet mogelijk (art. 80). Compensatie
met vorderingen op de vennootschap zijn evenmin toegestaan.
Wordt in natura ingebracht, dan schrijft art. 94 voor dat zulks op straffe van
nietigheid moet worden vermeld in de oprichtingsakte, hetgeen o.m. ook geldt
ten aanzien van overeenkomsten strekkende tot het verzekeren aan een oprichter
of een bij de oprichting betrokken derde van bepaalde voordelen ten laste van
de vennootschap (art. 94 lid 1 sub c).109
Een verplicht minimumkapitaal kent onze wet (nog) niet. Wel bepaalt art. 6
van de Ontwerp Tweede Richtlijn, dat een NV een minimumkapitaal zou
moeten hebben van 25 000 RE en een BV van 4000 RE. Voor wat Nederland
betreft echter is inmiddels een Wetsontwerp aan de Staten-Generaal aangeboden
op  1  juli 1975 strekkende tot invoering  van een minimumkapitaal bij oprichting
van  naamloze en besloten vennootschappen (Zitting 1974-1975  nr.  13 483).
Daarbij wordt voorgesteld een minimumkapitaal  in te voeren van f 25 000,

108. Vgl. art. 7 Tweede Richtlijn en de critiek daarop van de Commissie-Vennootschapsrecht in het
Interimrapport Twee(ie Richtlijn (Maeijer, blz. VI-b-31/33), Plate, diss. blz. 37 e.v., 108 e.v. en 140.
109. Vgl. artt. 8-10 Tweede Richtlijn, waar inbreng in natura wordt onderworpen aan speciale
accountantscontrole  (art. 8); inbreng welke  niet te gelde kan worden gemaakt  kan  niet als geplaatst
kapitaal dienen (art. 10); verwerving binnen twee jaar na oprichting door de vennootschap van
vermogensbestanddelen van oprichters/aandeelhouders is eveneens onderworpen aan verplichte
accountantscontrole (voorzover 10% van het geplaatste kapitaal te boven gaand (daarvoor bovendien
goedkeuring AV vereist); deze bepalingen houden m.i. onvoldoende rekentng met joint-venture-
situaties, waar outside-aandeelhouders ontbreken en de partners in een contractuele relatie tot
elkaar staan. Vgl. verder genoemd Interimrapport (noot 108); Plate, diss. blz, 53 e.v. en 140.
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welk bedrag eens in de twee jaren zal kunnen worden aangepast, indien daartoe
aanleiding zou bestaan op grond van een nader vast te stellen indexcijfer.
(Vgl. ook Par. 8 Departementale Richtlijnen.)
412. Voor wat betreft het Departementale toezicht kan opgemerkt worden dat
de verklaring van geen bezwaar kan worden geweigerd o.m. 'op grond dat er,
gelet op de voornemens of de antecendenten van de personen die het beleid van
de vennootschap zullen bepalen of mede bepalen, ernstig gevaar bestaat dat de
vennootschap zal worden gebruikt voor ongeoorloofde doeleinden of dat haar
werkzaamheden zullen leiden tot benadeling van haar schuldeisers (curs. van mi\,
R.),  dat  de  akte in strijd  is  met de goede zeden, de openbare  orde  of de  wet,of dat niet blijkt, dat de oprichters tezamen voor ten minste een vijfde gedeelte
in het maatschappelijk kapitaal deelnemen.' In de opzet van de wetgever is dusook aan het Departement een duidelijk preventieve taak toebedacht teneinde te
voorkomen, dat het voorrecht der beperkte aansprakelijkheid al te lichtvaardig
zou kunnen worden verkregen.
413. Externe informatie moet worden verschaft ingevolge art. 1 jo. art. 8 Hrgw.
(naam, vestigingsplaats van de vennootschap c.q. van haar onderneming, om-
schrijving bedrijf, gegevens bestuurders en commissarissen, maatschappelijk en
gestort kapitaal, gegevens houders van niet-volgestorte aandelen: bijgevoegdmoet worden de volledige tekst van de oprichtingsakte en - eventueel - de akte
ingevolge art. 94 Boek 2 BW). Van de inschrijving wordt mededeling gedaan in
de Staatscourant (art. 30a Hrgw.). De inschrijving in het Handelsregister is geenconstitutief vereiste voor het ontstaan van de NV of BV als rechtspersoon, doch
opmerkelijk is dat het voorrecht van de beperkte aansprakelijkheid wordt ge-
clausuleerd in die zin, dat ingevolge art. 69 Boek 2 BW de bestuurders ten op-zichte van derden aansprakelijk blijven (in persoon) voor hun handelingen tothet moment van inschrijving.
Ingevolge art. 75 Boek 2 BW moeten alle van de vennootschap uitgaande
geschriften, gedrukte stukken en aankondigingen de statutaire naam en vesti-
gingsplaats vermelden. In brieven en orders moeten bovendien het Handels-
register en nummer van inschrijving worden vermeld.
414. Is aan de voorschriften in het kader van de oprichting voldaan en m.n.
het 'nihil obstat' van het Departement verkregen, dan geldt vanaf dat moment
het voorrecht van de beperkte aansprakelijkheid. Sterke nadruk ligt daarbij ophet Departementale toezicht. Door de uitbreiding van art. 68 Boek 2 BW
( =  art:  36e  oud  WvK)  is de gedachte versterkt,  dat een eenmaal rechtsgeldig
opgerichte vennootschap in beginsel een niet doorbreekbare beperkte aan-sprakelijkheid voor oprichters/aandeelhouders toekomt.110 Ligt zulks ook niet
erg voor de hand nu het Departement ook de vraag van mogelijke benadelingvan schuldeisers in de toekomst in de oordeelsvorming betrekt? Bezwaren heb
ik tegen de fixerende werking, die daarvan uitgaat op ons denken omtrent het
gebruik en misbruik van de NV- en BV-vorm als ondernemingsvorm.
110. In gelijke zin ook Van Schilfgaarde, In. rede, blz. 13 e.v., die m.n. bepleit de ontbindings-gronden ex art. 37b WvK (ontbinding op vordering van het O.M.) uit te breiden met mogelijke
benadeling van crediteuren; vgl. Mendel,  diss.  blz.  57  e.v.
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415.  Tijdens het opereren van de vennootschap als onderneming berust het beginsel
van beperkte aansprakelijkheid verder op een normenstelsel strekkende tot
(i) instandhouding van het kapitaal en (ii) de verplichting tot openbaarmaking
vaft balans- en winst- en verliesrekening met bijbehorende toelichting en ac-  -
countantsverklaring (art. 102; vgl. ook hoofdstuk IV Ontwerp Vijfde Richtlijn)
voor wat betreft de NV Cart. 104) c.q. de balans met toelichting voor 'grote'
BV's (art. 214)111; 'kleine'  BV's zijn geheel vrijgesteld van publikatie.  Op  de
concern-NV en -BV wordt hieronder verder ingegaan. In onderlinge samenhang
gezien bewerkstelligen deze normen, dat derden, die met de vennootschap
(willen) handelen, zich in voldoende mate op de hoogte kunnen stellen van de
financitle situatie van hun (toekomstige) debitrice. Is daaromtrent twijfel
mogelijk, zo zal de derde aan het totstandkomen van een transactie de voor-
waarde kunnen verbinden, dat hem een verdergaand inzicht wordt gegeven in
de financiale situatie of aanvullende zekerheid wordt verstrekt.
416. Voor wat betreft de kapitaalsbeschermingilt (zoals bekend mede onderwerp
uitmakend van de Ontwerp Tweede Richtlijn) moge ik o.m. wijzen op de
volgende regels. Het reeds genoemde art. ·80 (verbod tot ontheffing van stortings-

plicht);  art.  82  lid 2 (uitgifte toonderaandelen alleen tegen volstorting);  art.  84
(curator bevoegd tot inning  van  nog niet verrichte stortingen);  art. 85 (register
van  houders van niet-volgestorte aandelen  bij te houden);  art. 90 (oorspronke-

lijke aandeelhouder blijft na overdracht van niet volgestort aandeel hoofdelijk
aansprakelijk voor stortingsplicht);   artt.   94  en 95 (reeds genoemd):   art.   98
(verbod tot inkoop van eigen niet-volggtorte aandelen c.q. tot inkoop eigen

aandelen boven het statutair toegelaten bedrag; vgl. artt. 17-20 Tweede Richt-
lijn);   artt.   99   en 100 (vermindering   van het kapitaal; mogelijkheid verzet
crediteuren op grond o.m. 'dat de goederen der naamloze vennootschap, ten-
gevolge van de vermindering van' het maatschappelijke kapitaal, een onvoldoende
waarborg voor de schuldeisers der vennootschap zou opleveren'. Vgl. artt. 27-34
Tweede Richtlijn).113 Zie voorts art. 106 (verbod tot winstuitkering zolang
verlies uit vorige jaren waardoor kapitaal is aangetast - niet is aangezuiverd).
417. Het geheel overziende kan men - meen ik - stellen, dat het voorrecht van
beperkte aansprakelijkheid der aandeelhouders vooral is gebaseerd op de
volgende elementen:

111.   Ingevolge  art.  213  Boek  2  BW  zijn  BV's wier bedrijf bestaat  uit het opnemen van gelaen,  (lie
het verzekeringsbedrijf uitoefenen of schuldbrieven of certificaten aan toonder in omloop hebben
tot volledige publikatie verplicht.
112.  Vgl.  in het algemeen met betrekking  tot de kapitaalbescherming: Handboek,  blz.  205  e.v.;
Van Schilfgaarde, Van de naamloze en besloten vennootschap, blz. 48 e.v.
113. Plate, diss., blz. 112 tekent ernstig bezwaar aan tegen art. 21 (nieuwe aandelen kunnen slechts
worden uitgegeven, indien de 'oude' zijn volgestort). Zulks met Commissie-Vennootschapsrecht
(Maeijer, blz. VIb-44/45). Het artikel ware te schrappen, daar zulks de financiering van vele vennoot-
schappen ernstig zou kunnen bemoeilijken; interessant is voorts art.  29  lid  2 dat verhindert dat  aan
aandeelhouders uitkeringen kunnen worden gedaan vooraleer tegenover crediteuren een aantal
regels   zijn   in acht genomen strekkende tot bescherming hunner belangen; vgl. Interimrapport
Commissie-Vennootschapsrecht (Maeijer,   blz.   VIb-49) en Plate,   a.w.,   biz. 87-94; opgemerkt   zij
dat  artt.  41 e en  41g  WvK zijn verhuisd  naar  art.  997  Rv.
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(i)      Het geplaatste kapitaal   is   de   kern   van het vermogen der vennootschap:het geeft aan het bedrag, tot hetwelk de vennootschap zich verplicht haar
vermogen onder vennootschappelijk verband te houden. Zo opgevat werkt
het kapitaal als 'klem' die het vennootschappelijk vermogen bijeen moethouden. Daaronder mogen aan aandeelhouders geen uitkeringen worden
gedaan.114

(ii) Door publikatie van het kapitaal (zie no. 413) werkt deze 'klem' ook als eenopenbare, absolute, verplichting tegenover derden.115
(iii) Daar derden niet slechts belang hebben bij het vennootschappelijk kapitaal

als zodanig, doch veeleer bij het werkelijke vermogen en dit vooral wordt
bepaald door de werkelijke verhouding tussen kapitaal en schuld, alsmede- zeker naarmate het risico van de crediteur zich over een langere periode
uitstrekt - bij de gang van zaken der vennootschap, rust op de vennootschapde verplichting tot publikatie van balans en jaarrekening.116

Is aan het bedoelde normenstelsel uitvoering gegeven, dan geldt het voorrecht
van de beperkte aansprakelijkheid. Worden in dit normenstelsel feitelijke (niet-
nakoming door de vennootschap),of normatieve (uitzonderingsppsities voor
bepaalde vennootschappen) afwijkingen aangebracht, dan zal men zich moeten
bezinnen  op de' gevolgen welke zodanige afwijkingen teweeg (kunnen) brengenin de gelding van het beginsel der beperkte aansprakelijkheid. Waar in hetbovenstaande vooral is gesproken omtrent de beperkte aansprakelijkheid vande vennootschap tegenover crediteuren, moet niet uit het oog worden verloren,dat een belangrijk deel der genoemde bepalingen tevens strekt tot bescherming
van aandeelhouders zelve. Impliciet zit daarin ook - zo zou men kunnen zeggen -
een stuk beschersing van outside-aandeelhouders.

418. Bij dit alles moet in het oog worden gehouden dat de wet bij toekenningvan het voorrecht der beperkte aansprakelijkheid er ook van uit gaat dat de
natuurlijke of rechtspersoon(-personen) welke achter .de vennootschap 'schuil
gaan' daartoe ook een zekere afstand bewaren. Doen zij zulks niet en verrichten
zij  daden van bestuur, dan worden  zij - ingevolge  art.   151 - aangemerkt  als  be-stuurders wat betreft hun rechten en verplichtingen ten opzichte van de vennoot-
schap en van derden. Het goedkeuren van bepaalde bestuurshandelingen of hetdaartoe machtigen geldt niet als het verrichten van daden van bestuur (art. 152).
Op deze bepalingen en hun betekenis voor de hier aan de orde zijnde vragen
van bescherming van crediteuren van dochtervennootsohappen kom ik hieronder
nog verder terug.

«

6.2.2. De invloed van de Fremdbestimmung in moeder-dochterrelaties op het
voorrecht der beperkte aansprakelilkheid
429. Heb ik in het voorgaande getracht te schetsen, waarop het voorrecht der

114.   Handboek,  blz.  206;  vgl. Van Schilfgaarde,  a.w.,  biz.  50.
115.   Handboek,  blz.  207;  vgl. Van Schilfgaarde,  a.w.,  blz.  51  e.v.116. Men denke in dit verband verder aan de voorschriften inzake verplichte deskundigencontroleen de balansaansprakelijkheid voor bestuurders en commissarissen.
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beperkte aansprakelijkheid als zodanig berust, thans behoort nader te worden
ingegaan op de vraag of en zo ja op welke wijze een binnen moeder-dochter-
relaties uitgeoefende Fremdbestimmung invloed heeft op de beperkte aan-
sprakelijkheid, welke de moeder als aandeelhoudster in beginsel toekomt. Het
probleem der Fremdbestimmung is - zulks moge hier worden gememoreerd -
aangeduid met een citaat van Goerdeler117: 'Geht man von dem Konzerntat-
bestand aus, so ist die wesentliche Frage, wie rechtlich dem Umstand Rechnung
zu tragen sei, dass ein rechtlich selbsttindiges Unternehmen mit eigen verantwort-
licher Leitung den Interessen des wirtschaftlich als einheitliches Unternehmen
anzusehenden Konzerns unterworfen wird. Das einzelne Konzernunternehmen
verfolgt nicht mehr nur eigene Interessen, sondern Konzerninteressen, es unter-
liegt der Fremdbestimmung durch die Konzernleitung.' Herhaaldelijk is er daarbij
in deze studie op gewezen, dat aard, omvang, intensiteit en richting van de
feitelijke Fremdbestimmung (= de de facto uitgeoefende algemene concern-
leiding) zeer sterk kunnen verschillen van concern tot concern, zowel als - binnen
6tn concern -van dochter tot dochter.
420. De gevaren, Welke aan de Fremdbestimmung zijn verbonden, worden onder
meer gezien118 in de mogelijkheden, welke de dominerende onderneming zou
bezitten om de dochter er toe aan te zetten contracten met de moeder te sluiten
tegen concernverrekenprijzen; om aan de moeder kredieten te verstrekken zonder
adequate tegenprestatie;   om   aan de moeder octrooien en andere industriile
eigendomsrechten ter beschikking te stellen zonder adequate tesenprestatie, etc.
Door deze en dergelijke handelingen zou dan de moeder in staat zijn niet als
zodanig herkenbare winstuitkeringen van de dochter te verkrijgen.
421.   Bij de genoemde gevaren   zal men anderzijds moeten aantekenen,   dat  de
concernrelatie ook vaak (zeer) grote voordelen met zich mee brengt. In het
bijzonder mist men ook in vele beschouwingen het dynamische   element,in   de
concernrelatie. Immers komt de concernrelatie veelal tot stand door de over-
neming van bestaande ondernemingen, welke doordat zij niet langer in staat zijn
op eigen kracht hun gezonde voortbestaan te verzekeren en derhalve niet
langer in staat zijn tot een zelfstandige doelverwerkelijking, aansluiting zoeken
bij andere ondernemingen.119 Deze aansluiting verzekert hen dan van de toe-
gang tot het reservoir van de partner (moeder) op het gebied van de financiering,
research, innovatiepotentieel, managerial know-how, etc. etc. Juist door een
dergelijke aansluiting kan de continutteit van de tot een concern toetredende on-
derneming verzekerd worden. Daartoe is veelal noodzakelijk een adequate
integratie tot stand te brengen in het opereren van de aangesloten onderneming
en de overnemende onderneming, teneinde de 'mutual benefit' van het bestaan
der concernrelatie te kunnen optimaliseren. Welke elementen en overwegingen
verder een rol (kunnen) spelen ten aanzien van het aangaan en voortbestaan van

117.  Ueberlegungen zum Europaischen Konzernrecht, ZGR, 1973, blz.  395.
118. Vgl. o.m. Emmericb/Sonnenschein, a.w., blz. 6 e.v.
119· Dezelfde argumentatie als hier gel,ezigd geldt m.n. evenzeer voor de oprichting van nieuwe
dochterondememingen.
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een samenwerking tussen ondernemingen, is hierboven onder 1.1 aangegeven.
Verwezen moge worden naar hetgeen daaromtrent op die plaats is opgemerkt.
422. Een dynamische beschouwingswijze als bedoeld, d.w.z. een analyse van
gevaren en voordelen van een concernrelatie in het algemeen welke zowel acht
slaat op de situatie, zoals die zich voordoet indien een concernrelatie eenmaal
bestaat, als op het ontstaan van een dergelijke relatie, is naar mijn stellige
overtuiging niet zonder belang. Op deze wijze immers kan worden duidelijk

. gemaakt welke normatieve samenhang bestaat tussen de regels, welke betrekking
hebben op fusie en overneming als eenmalig gebeuren en de regels van in- en
extern concernrecht in de daardoor onstane en voortdurende concernsituatie.120
Normatief wordt het 'fusie-besluit' (in ruime zin) geencadreerd in een stelsel
van regels, dat er toe strekt de belangen te beschermen van degenen, die bij het
at'hankelijk worden van de desbetreffende onderneming respectievelijk van het
dominerend worden van de andere onderneming gevaar kunnen lopen. Men
denke aan de Fusiegedragsregels, de WOR, de bevoegdheidsregels geldend voor
bestuurders en commissarissen. Wat bewerkstelligt nu het fusiebesluit? Naar mijn
mening, dat de voordien zelfstandige vennootschap te kennen geeft niet langer
een zelfstandige doelverwerkelijking te kunnen/willen nastreven. Zij wordt
daardoor instrumenteel, d.w.z. haar operaties zijn gericht op een doelverwerke-
lijking in het ruimere concernkader. Het (eenmalige) proces van 'instrumentali-
satie' is daarbij met de nodige waarborgen omgeven.121
423. Wordt het voorrecht der beperkte aansprakelijkheid nu beinvloed door
(de mogelijkheid tot) het uitoefenen van een Fremdbestimmung? In 6.2.1 werd
dit voorrecht als zodanig onderzocht en werd gesteld, dat voor een doorbraak
van aansprakelijkheid geen reden aanwezig is, zolang aan de daar geschetste
normatwur betreffende de kapitaalsbescherming werd voldaan. Nu is dat niet
volledig juist inzoverre men zal moeten onderkennen, dat die regels niet slechts
een functie hebben ten opzichte van crediteuren, maar evenzeer van aandeel-
houders zelve. Als gezegd nl. zal in de situatie waarin in een afhankelijke ven-
nootschap outside-aandeelhouders zijn blijven zitten dit normencomplex wel
degelijk ook strekken tot behoud van de rechten, welke aandeelhouders hebben
met betrekking tot het vermogen van de vennootschap. Ter zake van de besluit-
vorming moeten door de meerderheidsaandeelhouder(s) de regels welke de wet,
de statuten en de goede trouw in de onderlinge v.erhouding tot de minderheid
met zich meebrengen in acht worden genomen. In een dergelijk geval kunnen de
outside-aandeelhouders er belang bij hebben, dat de bevoegdhedenverdeling

120. Naar mijn mening zou het ook aanbeveling verdienen indien in de wetgeving deze norm-
complexen duidelijk werden onder-scheiden.
121.   Krachtens  art. 6 Fusiegedragsregels  moet  bij een openbaar  bod  aan aUe aandeelhouders  het-
zelfde bod worden gedaan. Deze zijn derhalve in de gelegenheid te kiezen hun aandelen ten verkoop
aan te bieden, dan weI te blijven zitten, zulks in de wetenschap, dat zij outdde-aandeelhouders
worden in de over te nemen vennootschap. (In dat geval zal door de overnemende vennootschap i.e.
de meerderheidsaandeelhouder in den vervolge, te hunnen opzichte de goede trouw in acht behoren
te worden genomen.) Voor wat betreft de positie van werknemers brengen de artt. 14 e.v. met zich,
dat overleg dient te worden gevoerd met vakorganisaties, terwijl art. 25 WOR een adviesrecht geeft
aan de betrokken OR-en. Voorts voorziet art. 164 in een goedkeuringsbevoegdheid van de RvC.
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tussen de organen der vennootschap en m.n. de zelfstandigheid van het bestuur.
dat een 'fiduciary duty' heeft ten aanzien van alle bij de vennootschap en haar
onderneming betrokken belangen, wordt gehandhaafd. M.a.w. de Forumbank-
regel zou in deze situatie gelden.122 Gegeven echter, dat aan aandeelhouders een

openbaar bod is uitgebracht en zij de gelegenheid hebben gehad daarop te
reflecteren, zijn zij nadien - m.i. - in het algemeen niet gerechtigd de meerder-
heidsaandeelhouder te verhinderen de vennootschap onder de algemene concern-
leiding te brengen, althans niet in zoverre de meerderheidsaandeelhouder te
godder trouw hun positie blijft respecteren. Zulks kan overigens belastend
werken voor de meerderheidsaandeelhoudster (i.e. de dominerende onder-
neming).123
De onder 6.2.1 geschetste regels inzake de kapitaalbescherming moeten derhalve
voor wat outside-aandeelhouders betreft in verband worden gezien met de be-
voegdhedenverdeling tussen de organen. Alsdan echter meen ik, dat de Forum-
bank-regel niet letterlijk moet worden genomen, doch naar zijn ratio. Oeze is
- meen  ik - dat  geen  concerninvioed  buiten  de  AV  om  mag  worden  aangmvend
voorzover de bij de afhankeliike vennootschap betrokken belangen niet adequaat  .-  '
ziln gewaarborgd (dan wei daarmqde ad hoc op adequate wilze rekening mee    h
,vordt gehouden).   Is een overneming gerealiseerd en de overgenomen onder-
neming - op de hierboven ondedi)geschetste wijze - geinstrumentaliseerd, dan
ware het onjuist en bezijden de rechtswerkelijkheid a.h.w. te werken met de
fictie van een eigen 'vennootschappelijk belang' van de dochter met het oog
waarop aan de enige of meerderheidsaandeelhoudster niet meer rechten zouden
toekomen dan die welke een AV heeft in de institutionele opvatting omtrent de
vennootschap. De Forumbank-regel verhindert daarom in mijn opvatting niet
het brengen van de dochter onder de algemene concernleiding van de moederiet,
maar geeft veeleer naar zijn ratio aan, dat de uitoefening van die leiding behoort C
te geschieden op een zodanige wijze dat in redelijkheid met alle betrokken ,
belangen rekening wordt gehouden. Men zou kunnen spreken van een ge-
clausuleerd 'instructie-recht' van de moeder ten opzichte van de dochter. Het
oordeel immers over de uitoefening van de algemene concernleiding is niet
geheel overgelaten aan de moeder. Een dergelijke bevoegdheid is de iure tot op
heden nog slechts bekend in het Duitse concernrecht. Naarmate echter de hier
bedoelde_39re'ul.*gheidsjfplichting, welke op de moeder rust, sterker wordt
geformaliseerd in vooraf verleende waarborgen, -zo nadert 3Fleidingsbevoegd-
heid   van de moeder - asymptotisch - een instructierecht in formele   zin    (vgl.
hieronder 6.2.4 betreffende art. 343).
424. Tracht men zorgvuldiger aan te geven hoe die zorgvuldigheidsverplichting
is geaard, dan kom ik terug op het gemaakte onderscheid tussen de positie van
outside-aandeelhouders en crediteuren van de dochtervennootschap. Deze
122. Zie daaromtrent 2.3.2.2.
123. Met het oog daarop is in de Engelse Companies Act, S. 209, alsook in art. 238a/b Ontwerp
SE-statuut en artt. 19, 30, 44 en 54 Vo-CR een uitstotingsrecht voorzien. Vgl. ook Par. 319 e.v.
AktG  in het geval van een Eingliederung;  in het algemeen zij opgemerkt dat  ook de minderheid  geen
misbruik zal mogen maken van de hun bij wet en statuten verleende rechten.
124.   Vgl.  ook Hof Arnhem, 9 oktober  1974,  NJ  1976, 41, waaromtrent  in  2.3.2.2.
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groepen van belanghebbenden hebben er in het bijzonder belang bij, dat de
regels inzake de kapitaalbescherming als geschetst onder 6.2.1 worden in acht
genomen. Crediteuren, omdat zij er van moeten kunnen uitgaan, dat de ge-
publiceerde financiele gegevens der vennootschap getrouw zijn en de klem op
het vennootschappelijk kapitaal waarop zij zich in laatste instantie moeten
kunnen verhalen niet van zijn spankracht wordt ontdaan. Aandeelhouders in
outsider-positie, omdat zij recht hebben op de (intrinsieke) waarde van hun
aandeel, Dit behoort niet te kunnen worden verwaterd door het draineren door
de moeder van de dochter.
Verschil is er echter in dit opzicht, dat outside-aandeelhouders tevens recht
hebben op deelneming in de besluitvorming omtrent 'hun' vennootschap. Dit
laatste aspect van hun positie wordt beschermd door het feit, dat alle bij wet
en statuten aan de AV toegekende rechten moeten woiden uitgeoefend door de
AV in een correct bijeen geroepen vergadering125, waarin de besluiten formeel
behoren te worden toegelicht en ter discussie staan. In dat kader (en in het
bijzonder ter zake van de decharge van het bestuur) kan het bestuur ter verant-
woording worden geroepen over de betrekkingen tot de moeder. Als sanctie-
middelen voor outside-aandeelhouders kan daarbij o.m. worden gedacht aan
het inroepen van de nietigheid van AV-besluiten op grond van misbruik van
meerderheidsmacht126, terwijl in evidente gevallen de meerderheidsaandeel-
houder kan worden aangemerkt als 'bestuurder' op grond van art. 151, hetgeen
tegen deze alle acties mogelijk doet zijn, welke tegen een regulaire bestuurder
kunnen worden ingesteld.  (Vgl.  o.m.  artt.  8,  138  en  139.)
425. Kan men derhalve constateren, dat outside-aandeelhouders in een tot een
concern behorende onderneming een eigen-geaard belang hebben bij een ade-
quate respectering van hun aandeelhoudersrechten door het intact houden van
de positie van'de AV in de dochter, anders is dit ten aanzien van crediteuren.
In ons rechtssysteem is de positie van crediteuren vooral gewaarborgd door de      '
publikatie van de financiele gegevens der vennootschap en de bijbehorende
kapitaalbescherming (strekkende tot bijeenhouding van het eenmaal gepubli-
ceerde kapitaal). Beweer ik daarmede, dat de inrichting van de bevoegdheden-
regeling tussen de vennootschappelijke organen (in het Duitse vennootschaps-
recht treffend aangeduid met 'Organzustiindigkeit') niet een normencomplex is,
dat specifiek strekt tot bescherming der vennootschapscrediteuren (artt. 6 en
129, 130 bewerkstelligen een gebondenheid van de vennootschap aan bestuurs-
handelingen, onverschillig of de vennootschap dominerend dan wel afhankelijk
is), zo geeft zulks nog geen carte blanche aan de moedervennootschap. De
positieve zorgvuldigheidsverplichting van de moeder brengt naar mijn mening
met zich mee, dat de moeder bij het uitoefenen van haar algemene concemleiding

c,    tevens in redelijkheid zal hebben rekening te houden met de belangen der
crediteuren. Zij behoort zulks eerst en vooral te doen door zich te onthouden
van gedragingen, welke er toe strekken of to,t gevolg hebben, dat niet of niet
125. Vgl. HR, 30 oktober 1964, NJ 1965, 107 (Mante).
126.  Vgl.  HR 13 februari  1942,  NJ  1942, 360 (Baus/de Koedoe  I).  HR  21  mei  1943,  NJ  1943,  484
(Baus/de Koedoe II).
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volledig wordt voldaan aan de regels inzake kapitaalbescherming en publikatie.
Evenzeer echter zal zij - algemeen gesteld - haar bevoegdheid tot het uitoefenen
van een algemene concemleiding niet mogen gebruiken in gevallen, waarbij zij
rekening houdend met de belangen van de crediteuren der dochter, in redelijk-
heid niet tot de uitoefening van deze bevoegdheid had kunnen komen.127 In
zulke gevallen zal een doorbraak van aansprakelijkheid in aanmerking kunnen
komen.128
426. Naar mijn mening kan samenvattend derhalve gesteld worden, dat de
Fremdbestimmung als zodanig niet het voorrecht der beperkte aansprakelijkheid
ter zijde stelt. Maar zoals dit voorrecht in alle situaties reeds afhankelijk is ,

gesteld van de voldoening aan de onder 6.2.1 beschreven normen, zo zal de
moeder in concernverhoudingen van haar bevoegdheid tot het uitoefenen van
een algemene concernleiding slechts met inachtneming van de regels van redelijk-
heid en billijkheid ook jegens de crediteuren van de dochter gebruik mogen
maken.
Met deze constatering echter kan niet worden volstaan. Wordt immers het
voorrecht der beperkte aansprakelijkheid niet aangetast door het vennootschaps-
c.q. concernrechtelijke verschijnsel der Fremdbestimmung op grond van het
vennootschapsrecht zelve, zo kan men nog de vraag stellen of niet op grond
van algemeen burgerrechtelijke configuraties een rechtstreekse aansprakelijkheid
van de moeder voor schulden van de dochter kan ontstaan. Deze vraag moet
ontkennend worden beantwoord voorzover het een algemene aansprakelijkheid
zou betreffen. Onder omstandigheden echter zal een rechtstreekse aansprake-
lijkheid uit bepaalde regels van algemeen burgerlijk recht kunnen worden
afgeleid. Hoewel deze problematiek enigszins bezijden het onderwerp van deze
studie ligt, zal ik hieronder enkele kanttekeningen dienaangaande maken.
Daarna zal worden behandeld het bijzondere aansprakelijkheidssysteem, zoals
dat zich voordoet bij toepassing van art. 343  Boek 2 BW.

6.2.3. Rechtstreekse aansprakelilkheid van de moeder op grond van enkele alge-
meen burgerrechtellike regelsm

421.   Aansprakelilkheid  moeder  ex  contractu. De meest voor de hand liggende
mogelijkheid van een rechtstreekse aanspraketijkheid voor bepaalde verplich-
tingen van de dochter is aanwezig in die gevallen, waar zulks uitdrukkelijk is
overeengekomen. Derden, die een overeenkomst aangaan met de dochter, doch
deze op grond van haar gepubliceerde gegevens onvoldoende solvabel achten
zullen veelal aanvullende garanties van de moeder verlangen. Denkbaar is dat

127.   Vgl.  art.  8 lid  2 Inl. titel  NBW;  zie o.m.  ook  HR 17 april  1970,  NJ  1971, 89. (Kuipers/de Jong);
zie ook noot 147.
128. Zie echter ook hieronder 6.2.3.
129. Voor een meer algemeen overzicht moge ik verwijzen naar Uniken Venema, Een verdere
terreinverkenning,  NV 48,  blz.  94 e.v.; vgl. verder ook Bloemsma,  TVVS  1968, biz. 259 e.v.;  West-
broek, preadvies,   blz.   78 e.v.; Slagter,   a.w.,   blz.   363   e.v.; Van Schilfgaarde,   In.   rede,   blz.   3-17,
die overigens niet de doorbraak van aansprakelijkheid in concernverhoudingen als zodanig behandelt.
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de moeder zich verplicht de schade bij niet-nakoming door de dochter voor haar
rekening te nemen, doch ook dat zij zelf de nakoming garandeert van de aan-
gegane verplichtingen. Zo kan zij optreden als hoofdelijk debitrice bij krediet-
overeenkomsten ten behoeve   van de dochter:   zij   kan   zich borg stellen   voor
bepaalde verplichtingen: schulden overnemen, etc. Geldt de aansprakelijkheid
van de moeder in die gevallen met haar gehele vermogen. ook is denkbaar,
dat de moeder met een bepaald vermogensbestanddeel 'haftet' (derdenhypotheek
of -pand).
Is de contractuele (mede-)gehoudenheid van de moeder evident, indien terzake
een uitdrukkelijke overeenkomst is gesloten, een rijke casuistick is denkbaar ten
aanzien van mogelijke gevallen van toerekenbare schijn. Niet echter zal uit het
enkele bestaan van de concernrelatie steeds en per definitie een toerekenbare
schijn van medegehoudenheid voor de schulden van de dochter mogen worden
afgeleid.

428.  Vertegenwoordigingsverhoudingen. Ook is denkbaar, dat de dochter optreedtals vertegenwoordiger van de moeder.130 De dochter bindt dan onder omstandig-
heden de moeder.
De verleiding kan groot zijn uit de concernsituatie een permanente middellijke
vertegenwoordigingspositie af te leiden - in de zin als ontwikkeld door Schoordiik
(zie o.m. zijn Inaugurele Rede) en Fan Schiggaarde (zie o.m. zijn dissertatic) -
volgens welke de dochter steeds de moeder (mede) zou binden. Kan uit de
algemene concernleiding een algemene 'opdracht' worden afgeleid de onder-
neming van dochtervennootschap op eigen naam, doch de facto voor de moeder
te drijven? Kan dan het handelen van de dochter - handelend op eigen naam -
steeds worden toegerekend aan de moeder? (Zulks met het gevolg, dat crediteuren
van de dochter steeds een aanspraak zouden hebben tegen de 'opdrachtgeefster/
vertegenwoordigde' moeder?)
Mij dunkt van niet. Een vennootschap zal in het algemeen moeten handelen in
overeenstemming met de redelijke zin harer statuten met name voor wat betreft
het statutair bepaalde werkterrein. Het (vriiwel) uitsluitend handelen als middel-
lijk vertegenwoordiger voor een ander zal in het algemeen niet binnen het
statutaire werkterrein vallen. Wil men zulks bereiken, dan zal daartoe een
wijziging van de statuten noodzakelijk zijn en derhalve een daartoe strekkend
AV-besluit.131 Zulks strekt in het bijzonder tot bescherming van de belangen
van aandeelhouders. Gevallen als deze doen zich voor bij de bijzondere over-
eenkomsten, zoals het in het Aktienrecht bekende (Teil-)Gewinnabfohrungs-
vertrag, Betriebspacht- c.q. Betriebsuberlassungsvertrag. In die gevallen echter
zijn bijzondere waarborgen voorzien voor outside-aandeelhouders en credi-

130. Ten overvloede zij opgemerkt, dat het hier niet gaat over de problematiek rond de artt. 6en 130.

131. Vgl. Mendel,   diss.   biz.   70 ten aanzien van discongruentie tussen het statutaire  en de facto
vervolgde   doel   van de vennootschap; zie verder   Van der Grinten, Fusies van ondernemingen,hoofdstuk  V,  biz. 1-19, alsook: De regels van het spel,  NV 38,  blz.  173  e.v. (naar aanleiding van  de'Korenschoof-casus); Noldus,  diss. blz. 85/147; Boukema,  VVS.  IF,  biz.  8,  vgl. ook hoofdstuk  4.
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teuren. Buiten deze bijzondere posities echter mag naar mijn mening niet uit het

enkele bestaan van de concernrelatie een 'mediale' positie worden afgeleid van
de dochter ten opzichte van de moeder.

429. Onverschuldigde betaling en ongegronde verrilking. Denkbaar is dat een
derde aan de dochter als onbevoegd vertegenwoordigster van de moeder een
som gelds betaalt, welke door de dochter aan de moeder wordt voldaan. Op de
moeder kan in zulk een geval een terugbetalingsverplichting rusten 'mede in
verband met den regel dat een betaling gedaan aan iemand, die geen bevoegdheid
bezit voor den schuldeiser te ontvangen, rechtens geldt als een betaling aan
den schuldeiser zelf, indien en voorzover deze door die betaling werkelijk is
gebaat'   (art.  1421   lid  2  BW).  Vgl.'  HR  29  juni  1956,  NJ  1956,  450  (De  Haan/
Beheersinstituut/Wijngaard). Meerdere gevallen zijn denkbaar.132
Ook de casuspositie van Quint/te  Poel,  HR 30 januari   1959,  NJ 1959, 548133

is  denkbaar in concernrelaties: de dochter geeft opdracht  tot  de  bouw  van  een
kantoor- of fabrieksgebouw op een aan de moeder toebehorend en door de
dochter van deze in gebruik verkregen terrein. Bij faillissement van de dochter
kan de aannemer, die geen verhaal vindt voor zijn vordering uit de door hem
met de dochter gesloten aannemingsovereenkomst, trachten uit ongegronde
verrijking te ageren tegen de moeder, die door natrekking eigenares van het
desbetreffende gebouw is geworden. Ook hier is mogelijk, dat de crediteur van
de dochter een rechtstreekse aanspraak verwerft tegen de moeder. De uit-
drukking 'uit de Wet ' in art. 1269 BW verhindert - aldus de Hoge Raad - niet,
dat in niet uitdrukkelijk door de wet geregelde gevallen 'de oplossing moet
worden aanvaard, die in het stelsel van de wet past en aansluit bij de wal in de
wet geregelde gevallen'. Is er sprake van schending van de op de moeder rustende
zorgvuldigheidsverplichting als aangeduid onder 6.2.2, dan is onder bijzondere
omstandigheden zelfs wellicht denkbaar,   dat de moeder ingevolge   art.   151
terzake wordt aangemerkt als te hebben gehandeld als 'bestuurder' van de
dochter, hetgeen ingevolge art. 138 een aanspraak van de curator jegens de
moeder zou kunnen bewerkstelligen. Ook hier echter zal weer van een duidelijk
causaal verband tussen het handelen van de moeder en de door de crediteur
geleden schade sprake moeten zijn om tot een rechtstreekse aansprakelijkheid
van de laatste te kunnen besluiten. In dit verband moge ik wijzen op een in het
Franse recht voorkomende mogelijkheid tot uitbreiding van het faillissement van
een vennootschap tot haar 'dirigeants' op grond van art. 99 e.v. van de Loi
67-563.131 Krachtens deze bepalingen kunnen de dirigeants (onder welk begrip

132. Vgl. Biegman-Hartogh, Ongegronde verrijking,  blz.   115 e.v.; Bregstein,  Hoge  Raad  26 juni
1956 en de vordering uit ongegronde verrijking, NJB 1956, blz. 827 e.v. opgenomen in Verzameld
Werk dl. I, blz. 312 e.v.; art. 6.4.2 NBW.
133. Zie daaromtrent o.m. Schoordijk, De verbintenis  uit  de  wet, Rede, alsook: De betekenis  van
het Ontwerp-BW  voor de rechtsvinding (in Pitlobundel,  biz.  43 e.v.); Beekhuis, annotatie bij Quint-
te  Poel  in  AA  VIII,  biz.  171 e.v.. Veegens  in zijn annotatie onder het arrest in NJ;.voorts Biegman-
Hartogh, a.w., en G. Hamaker, Onverschuldigde betaling.
134.   Vgl.  ook  art. 1-2 Ontwerp EG-Faillissementsverdrag;   art.   17  Wet CoOperatieve Vereniging;
zie  omtrent  e.e.a. Van Schilfgaarde,  In.  rede,  biz.  25  e.v.  en 43; Slagter,  a.w.,  blz.  108;  VVS,  IV,
biz. 103; Belinfante, Europees faillissementsverdrag,  WPNR  5133.
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ook de moedervennootschap kan vallen) aansprakelijk worden gesteld voor het
tekort of een gedeelte daarvan. Zulks op grond dat de (rechts-)persoon in
kwestie:  (i) de vennootschap heeft gebruikt als dekmantel voor handelingen  in
zijn persoonlijke belang: (ii) over goederen van de vennootschap heeft beschikt
als waren het zijn eigen goederen of (iii) in zijn persoonlijke belang de vennoot-
schap zodanig heeft geexploiteerd dat de toestand, dat de rechtspersoon ophield
met betalen wel moest intreden.135
430. Opgemerkt zij nog, dat de op de concernmoeder rustende zorgvuldigheids-
verplichtingen zodanig kunnen zijn 'aangewassen', dat sprake kan zijn van een
natuurl#ke verbintenis, i.e. een dringende verplichting uit moraal en fatsoen,
die de terugvordering door de moeder uit hoofde van onverschuldigde betaling
verhinderen kan. Dit kan een rol spelen in gevallen waar de derde betalingen
(zonder dat duidelijk is ten titel waarvan) heeft ontvangen van de moeder.
Aantoonbaar zal moeten zijn, dat de natuurlijke schuldenaar (de moeder) de
(toerekenbare schijn van) wil had zijn natuurlijke verbintenis te verheffen tot
een civiele.136 (In deze gevallen kunnen wij te maken krijgen met de 'umgekehrte
Durchgriff, waarbij de vraag aan de orde is of de moeder aanspraken geldend
kan maken tegen de crediteur van de dochter krachtens compensatie.)
Ook hier zij ten overvloede opgemerkt, dat m.i. niet uit het enkele bestaan van
de concernrelatie een dergelijke dringende verplichting uit moraal en fatsoen kan
worden afgeleid. Zie 6.2.1 en 2. Evenmin kan uit het enkele bestaan van de
concernrelatie als zodanig de gevolgtrekking worden gemaakt, dat er steeds
sprake zou zijn van ongegronde verrijking in gevallen, waarin derden met de
dochter hebben gehandeld en aan deze goederen of diensten hebben geleverd en
de dochter de vordering terzake niet kan voldoen. Terzake is sprake van een
wel in de wet geregelde figuur, t.w. het voorrecht der beperkte aansprakelijkheid.
Slechts in uitzonderlijke en evidente gevallen zal dit kunnen worden opzijgezet.
Als beginsel echter geldt het zo lang aan de in 6.2.1 beschreven normen wordt
voldaan en geen duidelijke schending van de in 6.2.2 aangeduide zorgvuldigheids-
verplichting valt aan te duiden.

,
431. Onrechtmatige daad. Naast de bovengenoemde figuren valt ook te denken

3      aan een actie uit onrechtmatige daad. Verschillende mogelijkheden zijn denkbaar
volgens welke de crediteur van de dochter op grond van onrechtmatige daad
gepleegd door de moeder tegen deze een rechtstreekse aanspraak zouden kunnen
pretenderen, indien overigens aan de verristen in  1401  BW is voldaan137:

135. Vgl. hetgeen hierboven is opgemerkt met betrekking tot de Amerikaanse doctrine 'of lifting
the corporate veil'. Vgl. 6.1.2., i.h.b. de nos. 361. 365.
136. Vgl. Eggens, De natuurlijke verbintenis  en het erfrecht, en: Bekrachtiging van natuurlijke
verbintenissen, in: Verzamelde  Privaatrechtelijke  Opstellen,   resp.   blz.   103  e.v.   en   blz.   181   e.v.,
Schoordijk, De natuurlijke verbintenis in beweging, in Weekblad voor Fiscaal recht, 1966, nos.
4793-5, vgl. Hof Amsterdam 2 januari 1914, NJ  1914, 63.
137. Vgl. Uniken Venema,   NV   48,   blz.   94 e.v.; Bloemsma,   TVVS   1968,   blz. 285; Westbroek,
Praeadvies, blz. 78 e.v.
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(i)     uitlokken of profiteren door de moeder van wanprestatie door de dochter138,

(ii) uitlokken of profiteren door de moeder van een onrechtmatige daad
gepleegd door de dochter139;

(iii) paulianelise handelingen tussen moedor en dochter (de actie uit onrecht-
matige   daad kan naast   die   van   art.   1377 BW worden ingesteld)140,   zie

verder hieronder.
Hierbij zij aangetekend, dat de mate waarin van de hier geschetste mogelijkheden
tot uitoefening van concerninvloed door de moeder gebruik is gemaakt onder

omstanditheden van dien aard kan zijn, dat de moeder kan worden geacht
'daden van bestuur' te hebben verricht in de zin van art. 151, zodat zij ook uit
dien hoofde (en in faillissement ex art. 138) zou kunnen worden aangesproken.
Niet echter kan uit het enkele bestaan van de concernband tussen moeder en
dochter worden afgeleid, dat de moeder alti.id aansprakelijk zou zijn als ware
zij bestuurder der dochter.141 Hieruit volgt, dat de moeder niet aansprakelijk is
voor onrechtmatige daden gepleegd door de dochter, indien zij terzake geen
enkele (terzake - rechtens - relevante) invloed heeft uitgeoefend.
432. Men kan zich de vraag stellen of in de moeder-dochterverhouding de
crediteuren ex delicto van de dochter tegen de dochtervennootschap zouden

kunnen ageren op grond van art. 1403 lid 3 BW, volgens welk voorschrift de
'meesters en degenen, die anderen aanstellen tot de waarneming hunner zaken,
verantwoordelijk (zijn) voor de schade, door hunne dienstboden en onder-

geschikten veroorzaakt.' Daarbij uitgaande van de situatie dat de moeder niet

zelf bij het plegen van de onrechtmatige daad door de dochtervennootschap

(c.q. haar ondergeschikten) is betrokken geweest.
De vraag moet - naar ik mein - ontkennend worden beantwoord. De rechts-
verhouding tussen moeder en dochter is niet te kwalificeren als een meester-

knecht-verhouding in de zin van art. 1403 lid 3 BW. De vennootschap immers

als zodanig kan niet worden aangemerkt als 'dienstbode' of 'ondergeschikte'.
Blijkens   HR   10  juni   1955   NJ   1955,   552   (Noorden/Noord-Hollandsche)142   is

de aansprakelijkheid van de vennootschap voor onrechtmatige daden van haar
'vertegenwoordigers' beperkt tot handelingen van diegenen, die in een bijzondere

verhouding 'als orgaan' staan tot de vennootschap en voorzover zij 'handelen
binnen de formele kring hunner bevoegdheden'. De dochtervennootschap neemt

in de organisatie van de moeder niet een dergelijke positie in, noch is de dochter
krachtens de enkele moeder-dochter-verhouding reeds uit dien hoofde in het
algemeen bevoegd de moeder te vertegenwoordigen (zie ook no. 428).

138. Vgl. HR 3 mei 1946, NJ 1946, 323 (Staat/Degens); Pres. Rb. Arnhem 28 februari 1948, NJ 1948,
244 en Hof Arnhem 4 januari 1949, NJ 1949, 580 (NS/Volox/Gelderse Tram), waaromtrent o.m.
Haardt, NV 27, blz. 34 e.v.
139.  Vgl.  HR 11 november  1937,  NJ  1937, 1096 (Kolynos) ;  HR  26 jum  1964,  NJ  1965, 170 (celstof-
luiers);  HR 25 maart  1966,  NJ  1966, 297 (Moffenkit).
140. Zie Boukema,  diss,  blz.  31 e.v.; Asser-Rutten,  4.II.   blz.   289;   HR  28  juni  1957,  NJ   1957,   514

(Erba/Amsterdamse Bank) HR 7 maart 1969, NJ 1969, 249 (Roteb/Noordermeer).
141.   Anders:  art.  1  Vo-CR  en (de facto)  ook  art. 239 SE-statuut.
142. Waaromtrent LBwensteyn, Over het rechtmatig en onrechtmatig 'handelen' van de naamloze

vennootschap. Studiekring Offenhaus, Handelsrecht nr. 3 en Asser-Van der Grinten, Vertegen-
woordiging blz. 94 e.v.
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433. Heb ik de vraag voor wat de dochtervennootschap als zodanig (en daar-mede impliciet ook voor haar eigen bestuurders en ondergeschikten) betreftontkennend beantwoord, verdere twijfel zou men kunnen hebben in die gevallenwaar tussen de moeder en de werknemers van de docbter een arbeidscontract
bestaat. Voor wat betreft de werknemers zal men daarbij moeten betrekken de
feitelijke wijze waarop de ondergeschiktheidsverhouding uit het arbeidscontract
is ingericht. De gelaedeerde heeft m.i. de keuze tussen:
(i)  een aanspraak tegen de dochter ex 1403 /id 4 BW (waarbij de dochter zichkan disculperen ingevolge lid 5) daar immers de dochter de facto als

'werkmeester' optreedt:
(ii) een aanspraak tegen de dochter ex 1403 lid 3 BW, daar de dochter geachtkan worden de bij haar te werk gestelde werknemers (van de moeder)opdrachten te geven en bij de uitvoering daarvan de feitelijke leiding uit

te oefenen143 en
(iii) tegen de moeder op grond  van   1403  lid  3  BW,  daar  deze  formeel  als  werk-

gever  en  op haar diensvolgens  een - uiteindelijk - op culpa in eligendo
gebaseerde (niet disculpabele) risico-aansprakelijkheid rust. (Het is daarbij
de vraag of de moeder zich kan exonereren voor door haar (bij de dochter
tewerkgestelde) werknemers veroorzaakte schade144, waarbij in de be-
oordeling zouden dienen te worden betrokken elementen als: opzettelijk
culpoos handelen; schade  aan de dochter  zelf  of aan derden; derden   als
crediteur ex delicto.)

434.  Tenslotte is de vraag welke de positie is indien de bestuurders van de dochter
een arbeidscontract hebben  met de moeder.  Kan de moeder dan ex  1403  lid  3  BW
worden aangesproken voor de door de bestuurder in de uitoefening van zijnfunctie als bestuurder van de dochter gepleegde onrechtmatigde daden? Ik meen
van niet. De juridische normering van functie en werkzaamheden van de be-
stuurder ener vennootschap (ook die van de dochter) richt zich naar de regelsvan het vennootschapsrecht. De wijze waarop door de moeder invloed kan
worden uitgeoefend in de dochter is hierboven uitgebreid besproken. De toelaat-
baarheid datirvan kan nier worden verruimd bij een tussen moeder en de be-
stuurder  van de dochter gesloten arbeidsovereenkomst.145 Daar derhalve - in
mijn  opvatting - bij een arbeidscontract als bedoeld de vennootschappelijkeorde binnen de dochter niet kan worden gewijzigd, kan daaruit evenmin een
aansprakelijkheid van de moeder ingevolge art. 1403 lid 3 BW voortvloeien.

143. Pitlo, 3.I, biz. 325; HR 20 maart 1942, NJ 1942,444.144. Met dit alles hangt uiteraard samen de vraag wie zich tegen W.A. behoort te verzekeren c.q.verzekerd is. Overigens zij verder opgemerkt, dat waar de moeder de besmurder van de dochter nietzonder meer kan instrueren (zie no. 434) zulks in theorie ten aanzien van de hier bedoelde werknemerswal het geval  zou  zijn;  bij de tewerkstelling  bij de dochter zal overigens het bestuur  van de dochterkrachtens zijn eigen verantwoordelijkheid  met de leiding  van de dochter belast  zijn  en  dlls - m.i.  -in voorkomende gevallen tenminste draagplichtig zijn, zodat de moeder regres zou kunnen nemenop de dochter zelf, niet echter tegen de werknemer. Dat recht zou dan aan de dochter toekomen.145. Hetzelfde geldt eveneens voor een managementcontract waarbij binnen de vennootschappelijkeorde het dagelukse management wordt opgedragen aan een derde; vgl. Veelken. a.w
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435. De Actio Pauliana. Tenslotte wil ik nog noemen de mogelijkheid voor
crediteuren om de nietigheid in te roepen van tussen moeder en dochter ver-
richte handelingen krachtens art.  1377 c.q.  art.  42  F.  (waar het wilsrecht  op
nietigheid van crediteuren ex art. 1377 van individuele aard is, geldt de faillisse-

mentspauliana voor de gezamenlijke crediteuren). Vooraleer verder op de
Pauliana in te gaan wijs ik er ook hier weer op, dat onder bijzondere omstandig-
heden de moeder geacht kan worden daden van bestuur te hebben verricht  in
de zin van art. 151 met de mogelijkheid voor de curator in het faillissement
van de dochter de moeder tot schadevergoeding aan te spreken.
Crediteuren kunnen zich (ingevolge art. 1377 BW) met succes beroepen op de
mietigheid van alle door de dochter onverplicht verrichte handelingen om baat
(hoe ook genaam8), waardoor zij worden benadeeld voorzover zij bewijzen, dat
moeder en dochter beide 'wetenschap' van die benadeling bezaten. Betreft het
handelingen om niet, dan behoeft enkel de wetenschap van benadeling aan de
kant van de dochter te worden aangetoond.
436. Een actie ex art. 1377 BW sluit daarbij die ex 1401 BW (welke de moselijk-
heid geeft niet door de Pauliana 'gedekte' schade te vorderen) niet uit.146 Onder
de door art. 1377 bedoelde 'handelingen' vallen alle handelingen, ook het besluit
van een AV, zodat ook wanneer de moeder in haar kwaliteit van enig of meerder-
heidsaandeelhoudster bij formeel AV-besluit paulianeus handelt met succes
een beroep op art. 1377 BW kan worden gedaan.147

Op deze plaats wil ik niet verder ingaan op de verschillende denkbare casus-

posities die zich kunnen voordoen. Ik zou willen verwijzen naar hetgeen ik
eerder heb opgemerkt omtrent de begrenzing van de mogelijkheid voor de inoeder
om concerninvloed uit te oefe,ien, die nl. juist daar ligt waar belangen van o.a.
crediteuren worden benadeeld. Wendt de moeder derhalve haar concerninvloed
aan om rechtshandelingen te bewerkstelligen tussen haar en haar dochter,
waardoor crediteuren worden benadeeld, dan zal de nietigheid daarvan kunnen
worden ingeroepen. Of van benadeling sprake is, hangt af van de omstandig-
heden, doch zal slechts behoren te worden beoordeeld naar de vraag of de
vermogenspositie van de dochter toereikend is respectievelijk blijft om haar
crediteuren (tijdig) te voldoen. Ook het belasten met zakelijke zekerheden
ten behoeve van de moeder - al zal dat in de praktijk  niet vaak voorkomen -
kan benadeling veroorzaken (Erba-arrest).147a
Ook kan gedacht worden aan leveranties van goederen/diensten tegen te lage
prijzen, wabrdoor de vermogenspositie van de dochter zou kunnen worden
aangetast in een zodanige mate, dat de dochter buiten staat komt te verkeren
alle of bepaalde schuldeisers te voldoen.
Hier merk ik op, dat de actio Pauliana m.i. niet kan worden ingesteld indien
door de moeder een aansprakelijkstelling is gedeponeerd ex art. 343. Van

146. Aldus HR 28 juni 1957, NJ 1957, 514 (Erba/Amsterdamsche Bank); Boukema, diss. blz. 31.
147. Rb. Haarkm  1  juli  1941,  NJ  1942,  32.
147a. Zie noot 146.
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nadeel voor de schuldeisers van de dochter is dan normaliter geen sprake daar
zij zich op het vermogen der moeder kunnen verhalen.148

6.2.4.  Aard en betekenis van het aansprakelilkstellings-systeem van art. 343
437. Na de voorafgaande beschouwingen kunnen wij thans geraken tot hetafsluiten van de door mij gevolgde gedachtengang inzake de bestaansgrond en
begrenzing van het voorrecht der beperkte aansprakelijkheid in concern-
verhoudingen. Kort samengevat heb ik eerder het volgende gesteld.
Reeds in het ontstaan van een concernverhouding is de aanzet gegeven tot een
instrumentalisatie van de daardoor tot dochter wordende vennootschap. Dat
doet zich in ieder geval reeds voor bij de oprichting van dochtervennootschappen
door de moeder zelve. Bij een fusie (hier  in  ruime zin) speelt veelal op de achter-
grond, dat een zelfstandige, autonome doelverwerkelijking niet langer mogelijkiwenselijk/zinvol is in het marktpatroon, waarin de over te nemen onderneming
opereert. Behoort het ondernemingsdoel in het algemeen te zijn gericht op het
bereiken van een maximaal nuttige continuiteit in het belang van alle betrokke-
nen, zo zal het entameren van een concernrelatie op een gegeven moment een
noodzakelijke stap kunnen zijn. De zelfstandigheid der vennootschap en haar
onderneming wordt daarmee opgegeven. Gezien het ingrijpende karakter van
een dergelijke beslissing zijn een aantal rechtsregels aanwezig ter bescherming
van betrokken aandeelhouders-, werknemers- en crediteurenbelangen (welke
zullen worden uitgebreid indien het EG-harmonisatieproces zich doorzet).
Deze regels figureren in het kader van het eenmalige fusiebesluit.
Vanuit de overnemende partner gezien is het drijven van hAAr onderneming
(concern) gediend met de overname. Haar doel kan behalve door haar zelf
(als NV-rechtspersoon) ook worden vervolgd door middel van een door haar
beheerste dochter-rechtspersoon. In beginsel maakt het voor haar weinig ver-
schil of een bepaald deel van haar activiteiten wordt gedreven door middel van
een filiaal-niet-rechtspersoon, dan wel door een volledig beheerste dochter-
vennootschap. In het interne concernrecht is de moeder naar mijn mening
gerechtigd een algemene concernleiding uit te oefenen in het belang van het
concern als (economisch) geheel. De beleidsvorming binnen het concern is
onderhevig aan de in ons recht (Structuurwet en WOR) erkende medezeggen-
schap van werknemers; de inrichting der medezeggenschapsregels   is   op   het
concernverband als geheel ingesteld.
438.  Gaat men uit van het instrumentele karaktg_der dochtervennootschap, dan
doet zich de vraag voor in welke zin het uitoefenen van een algemene concern-
leiding nader kan worden genormeerd, indien men daarbij betrekt de extern
betrokken belangen. M.n. de outside-aandeelhouders en de crediteuren. Ten
aanzien van de eerste groep is gesteld, dat jegens hen (alsook ten aanzien van
crediteuren) een belangrijke bescherming is gegeven in de regels ter zake van de
148. De actio Pauliana acht ik dan echter weer wel mogelijk indien de moeder zelf ten opzichte
van een derde paulianens handelt ten detrimente van haar eigen schuldeisers, inclusief die ex art. 343
van de dochter.
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kapitaalbescherming. Anders dan crediteuren hebben zij er recht op, dat hun
aandeelhoudersrechten worden gerespecteerd door de meerderheidsaandeel-
houder die zijn positie slechts te goeder trouw mag gebruiken, waartoe o.m.
dient, dat alle AV-besluiten in een formeel bijeengeroepen vergadering behoren
te worden genomen en de belangen van minderheidsaandeelhouders daarbij

adequaat in discussie kunnen worden gebracht. Hun positie kan min of meer sterk
worden beinvloed door een eerder gedaan bod op hun aandelen, waardoor zij
de zekerheid konden krijgen van de geboden prijs. Door niet te reflecteren kiezen

zij bewust voor de positie van minderheidsaandeelhouder in een afhankelijke
vennootschap, waardoor - afhankelijk   van de omstandigheden - een zekere

rechtsverwerking kan optreden, welke in ieder geval met zich mee brengt dat ook
zij te goeder trouw hun minderheidsrechten behoren uit te oefenen en deze
zeker niet mogen aanwenden als 'chantage-middel'.
Crediteuren zijn vooral beschermd door de regels inzake publikatie van financiale
gegevens van de vennootschap en haar onderneming en de regels inzake 'de
kapitaalbescherming.
439. Anders dan wel word;Laangenomen brengt naar mijn mening de Forum-
bankregel niet met zich mee een strikt verbod tot het uitoefenen van een alge-
mene concernleiding, doch moet deze regel positief worden geinterpreteerd des,
dat daardoor wordt aangegeven, dat een dergelijke leiding slechts mag worden
uitgeoefend indien en voorzover met de daardoor beroerde belangen op adequate
wijze wordt rekening gehouden c.q. deze zijn gewaarborgd.
Wordt aldus reeds  bij het ontstaan  van de moeder-dochter-verhouding een     \ /
aantal waarborgen gegeven voor aandeelhouders, werknemers en crediteuren;
worden voorts outside-aandeelhouders beschermd door regels inzake kapitaal-   ')
bescherming en moeten hun zeggenschapsrechten te goeder trouw worden
gerespecteerd; worden de werknemers  ex lege reeds betrokken  bij het concern-
beleid als geheel ingevolge Structuurwet   en WOR; worden crediteuren   be-
schermd door regels inzake publikatie en kapitaalbescherming, zo is er bij al
deze waarborgen nog geen volstrekte instrumentalisatie aanwezig, die de moeder
een volstrekte vrijheid geeft in haar leiding over de dochter. De dochter immers
zal met name moeten voldoen aan haar publikatieplicht, daarbij een waar en
getrouw beeld schetsend van haar financiBle toestand. Het vermogen van de
dochter moet door de moeder worden gerespecteerd en bij de vaststelling van
concernverrekenprijzen zal dusdanig moeten worden te werk gegaan dat deze
niet een versluierde winstuitkering mogen behelzen (winstuitkering en -bestem-
ming immers behoren tot de competentie van de AV). Dat brengt binnen het
concernverband ernstige en zeer gecompliceerde problemen met zich mee.
Immers is het totale opereren zeer sterk verweven en moet het totale concern-
belang worden nagestreefd, hetgeen 'aan de binnenkant' van het concern een
grote mate van flexibiliteit noodzakelijk doet zijn, teneinde die beslissingen te
kunnen nemen, welke in dat geheel wenselijk of noodzakelijk zijn. Waar de
positie van werknemers reeds ex lege is beschermd voor wat hun medezeggen-
schaps en andere rechten betreft, doen zich dus drie aspecten voor in deze
situatie:   (i) de behoefte aan sterkere beinvloedingsmogetijkheden   voor   de
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moeder: (ii) adequate bescherming outside-aandeelhouders (indien aanwezig)
en   (iii)  idem voor crediteuren.   Het (bij nadere beschouwing: ingenieuze)   in-
strument om aan deze drie desiderata te voldoen is het aansprakelijkstellings-
systeem ex  art.  343.. Daarbu  komt een vierde element, te weten,  dat voor wat  de
moeder zelf betreft evenzeer, zelfs juist en vooral mag worden verlangd, dat zij
een deugdelijk inzicht verschaft in hAAr financiale toestand. Zulks wordt o.m.
bereikt door - voor wat concernverhoudingen betreft - op haar de verplichting
te leggen tot consolidatie van de gegevens van haar dochters. Tenslotte wordt
opgemerkt, dat o.m. concurrentieoverwegingen het wenselijk doen zijn demogelijkheid te openen dochters geheel van publikatie vrij te stellen.

440. De aard van de regeling ex art. 343. Een korte schets van het systeem vooraf
vooraleer toe te komen aan de betekenis, welke het systeem heeft binnen het
'Nederlandse concernrecht'. Art. 318 verplicht er toe zo getrouw mogelijk
inlichtingen te verschaffen omtrent (wijzigingen in) de waarde van deelnemingen
in het kapitaal van andere ondernemingen, welke ten minste  25 %  van  dat
kapitaal bedragen. Een en ander onder vermelding van de vorderingen welke op
die laatste bestaan. Art. 319 verplicht tot volledige publikatie van gegevens
omtrent de dochters conform titel 6 Boek 2 BW (= WJO (oud)) voorzover het
dochters betreft, waarin voor meer dan de helft wordt deelgenomen, hetgeen
kan geschieden door middel van consolidatie, dan wel door samenvoeging.
Van deze geconsolideerde ondernemingen moet ingevolge art. 320 naam en zetel
worden vermeld.
De consolidatie ingevolge art. 319 bewerkstelligt op zichzelf genomen geen vrij-
stelling van publikatieplicht voor de desbetreffende dochterondernemingen.
(Het voorschrift strekt er immers toe het inzicht in de toestand van de nloeder
zo volledig en getrouw mogelijk te doen zijn.) Voor dochter-BYs (niet zijnde
banken, verzekeringsbedrijven, c.q. niet hebbende uitstaan toonderschuldbrieven
of toondercertificaten) vindt men echter een uitdrukkelijke vrijstellingsmogelijk-
heid in art. 215. Worden de financiale gegevens van een tot een groep behorende
BV geconsolideerd in (of samengevoegd met) de jaarrekening van de moeder,
welke op haar beurt verplicht is tot publikatie van haar jaarrekening c.q. balans
met toelichting en is bovendien een aansprakelijkstelling ingevolge art. 343
lid 4 en 5 bij het Handelsregister neergelegd, dan behoeft deze BV niet zelf te
publiceren. Dochter-NV's (met dezelfde beperking als voor dochter-BV's)
kunnen op soortgelijke wijze hun publikatieplicht beperken (niet: opheffen)
tot een sterk verkorte jaarrekening, indien op dezelfde wijze wordt geconsoli-
deerd/samengevoegd en een aansprakelijkstelling wordt gedeponeerd bij het
Handelsregister. Bovendien moeten alle aandeelhouders zich akkoord verklaren,
welk voorschrift niet (uitdrukkelijk) is opgenomen voor de eerderbedoelde
dochter-BV's, doch zonder enige twijfel daarvoor gelijkelijk behoort te gelden.
De onzekerheid op dit punt ware weg te nemen door de wet bij een voorkomende
gelegenheid in dier voege te wijzigen.149

149. Plompen, Rechtspersonen, ad art. 343 heeft dem problematiek kennelijk over het hoofd gezien.
Daar de verwijzing in art. 215 echter slechts het 4e en 5e lid van art. 343 betreft en dit niet - althans
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. 441. Het systeem komt aldus tegemoet   aan de eerder bedoelde desiderata.
Immers is bereikt, dat Noor wat de moeder betreft een juist en getrouw beeld
wordt gegeven in hAAr financiale toestand, zoals die mede wordt beinvloed door
haar concerndochters. Door deze laatsten zelf vrij te stellen van publikatie c.q.
toe te laten, dat een sterk verkorte jaarrekening wordt gepubliceerd, wordt
voorkomen, dat zodanige publikatie plaatsvindt, dat concurrenten een vergaand
inzicht krijgen in de concurrentiepositie voor wat betreft bepaalde activiteitgn.
In het bijzonder wordt ook voorkomen, dat allerlei technische problemen rijzen

als gevolg van waardering van actief- en passiefposten.
In het systeem wordt recht gedaan aan de economische eenheid, welke het
concern kenmerkt..De inbreuk op de positie van outside-aandeelhouders in de
dochter wordt hersteld doordat dezen toestemming moeten geven. Tenslotte
wordt de positie van crediteuren beschermd door de aansprakelijkstelling.
Waar deze laatsten bij het achterwege blijven van publikatie door de dochter
zich niet tevoren op de hoogte kunnen stellen van de financiale toestand van deze
en zij zich dus ook geen beeld kunnen vormen van de eventuele gegoedheid van
hun potentitle contractspartner (de regeling is - terecht - beperkt tot crediteuren
ex contractu), valt het fundament weg onder het voorrecht van de beperkte
aansprakelijkheid. Waar een en ander geschiedt op instigatie van de moeder is
het dan ook gerechtvaardigd, dat deze rechtstreeks aansprakelijk wordt.
442. Die hoofdelijke aansprakelijkheid ontstaat door nederlegging bij het
Handelsregister (dus kenbaar voor derdtn) van een verklaring van de moeder,
waarbij deze verklaart zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de uit rechts-
handelingen voortvloeiende schulden van de dochter. De aansprakelijkheid van de
moeder wordt opgeheven door intrekking van de verklaring, welke eveneens moet
worden gedeponeerd bij het Handelsregister. De opheffing van de aansprakelijk-
heid geldt dan voor schulden, welke door de dochter zijn aangegaan nadat
intrekking van de verklaring van aansprakelijkstelling is gedeponeerd. Voor
schulden, welke zijn aangegaan tijdens de periode, waarvoor de aansprakelijk-
stelling gold, blijft de moeder aansprakelijk.150
443.   Omstreden  is of - onder vigeur van  art.  38a WJO  (oud) - de aansprakelijk-
heid uitsluitend betrekking had op schulden aangegaan nadat de aansprakelijk-
stelling is gepubliceerd, dan weI of deze ook zou betreffen de v66r dat tijdstip

zeker niet duidelijk - terugwijst naar lid 1 lijkt mij een leemte aanwezig. Deze ware te verhelpen door
in  art.  215 aan te vullen: 'indien  al haar aandeelhouders voor de afloop van het boekjaar daarmede
hebben ingestemd'. Dat deze regel thans reeds behoort te gelden staat m.i. echter voistrekt buiten
discussie. Zulks volgt uit de ratio van de regeling en de beschermende functie voor outside-aandeel-
houders van de publikatieregels annex AV-bevoegdheid tot vaststelling jaarrekening. Evident is, dat
outside-aandeelhouders hun rechten evenzeer te goeder trouw hebben uit te oefenen en hun toe-
stemming slechts zullen mogen weigeren, indien hun belangen werkelijk worden bedreigd. Vgl.
terzake S. 209 Companies Act; art. 238a/b SE-statuut; artt. 19, 30, 44 cn 54 Vo-CR en Par. 319
AktG aan welke (ontwerp-) regels dezelfde ratio ten grondslag ligt
150. Waar ik hier steeds spreek over de 'moeder' is zulks niet geheel volledig, daar lid 4 van art. 343
voor exceptionele gevallen toelaat, dat de verklaring wordt gedeponeerd door dochterondememingen
in het geval het een samengevoegde jaarrekening van het concern betreft. Men moet daarbij denken
aan internationale nevenschikkings-concerns. Daar deze gevallen slechts zeer zelden voorkomen,
acht ik het gerechtvaardigd in de tekst steeds te spreken over de 'moeder'. Vgl. ook Hon6e, NV 49,
biz. 204.
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aangegane schulden.151 De aansprakelijkheid van de moeder behoort m.i. ook
de laatstbedoelde schulden te omvatten. althans zou de moeder voor de vol-
doening daarvan zekerheid moeten stellen (vgl. Par. 321 AktG). Weliswaar
kan men stellen, dat crediteuren van voor dat tijdstip hun beslissing om met de
dochter te contracteren hebben doen berusten op de alstoen gepubliceerde
gegevens. In het geval van een overneming ener vennootschap, waardoor deze
in een dochter-positie komt te verkeren, lijkt het gerechtvaardigd de crediteuren
van voor dat tijdstip te beschermen, indien vanaf dat tijdslip van overneming de
dochter niet meer zelf zal publiceren en de crediteur, die dan als kredietverschaf-
fer optreedt, niet meer zijn risico zal kunnen beoordelen. (De door de moeder
te betalen overnameprus zal overigens mede zijn gebaseerd op de totale ver-
mogenspositie, inclusief de schulden.) Ook in het geval de vennootschap reeds
in een dochter-positie verkeert en pas later een aansprakelijkstelling wordt
afgegeven is er reden de schulden van voor dat tijdstip onder de aansprakeliik-heid van de moeder te brengen. Vanaf dat moment immers vervalt de mogelijk-
heid om te controleren of de moeder correct blijft voldoen aan de regels inzake
de kapitaalbescherming en in het bijzonder of zij een redelijke 'arm's length'-
vervallen, zodat daarmede dit twistpunt in de door mij bedoelde zin bij de wet
onder het voorrecht der beperkte aansprakelijkheid (vgl. hierboven 6.2.1 en 2).
In de nieuwe tekst van art. 343 is het woord 'aangegane' (schulden) echter
vervallen, zodat daarmede het twistpunt in de door mij bedoelde zin bij de wet
is opgelost.

444. De betekenis van het systeem ex art. 343 (= 38a WJO ). Uitgaan(le op-
nieuw van de ratio van de Forumbank-regel en aansluitende bij hetgeen hier-
boven is opgemerkt onder a en b, alsmede voortbouwende op de beschouwingen
aangaande het voorrecht der beperkte aansprakelijkheid als zodanig (6.2.1) en
de invloed van de Fremdbestimmung aarop (6.2.2), meen ik, dat bij toepassing
van het systeem van art. 343 de dochteronderneming volledig is geinstrumentali-
seerd, nu immers in dit verband ook moet worden onderkend, dat ook de
bescherming van de belangen van werknemers op grond van Structuurwet en
WOR ( =  titel 6 Boek 2) door de dochter-rechtspersoon heen grlipt. Heb ik gesteld,
dat de bevoegdheid tot het uitoefenen van een algemene concernleiding (buitenhet geval, dat art. 343 wordt toegepast) beperkt bloft op de wijze als omschreven
in 6.2.2, zo vallen deze laatste beperkingen in mijn opvatting weg, indien op de
wijze als omschreven een aansprakelijkstelling is gedeponeerd. De moeder krijgt
dan m.i. een vrijwel onbeperkte mogelijkheid tothet uitoefenen van haar invloed
jegens de directie van de dochter, daar deze laatste het opvolgen daarvan niet
langer kan weigeren op grond van haar plicht acht te slaan op haar 'eigen
vennootschappelijk belang', voorzover dat nog aanwezig was. De primaire bij de
dochteronderneming betrokken belangen (outside-aandeelhouders, werknemers

151.   Beperkt tot schulden aangegaan, nadat de verklaring is gedeponeerd, wordt de aansprakelijkheid
va-n de mcider geacht (met een beroep op de wetsgeschiedenis) door Plompen, Rechtspersonen.
ad art. 343 Boek 2 BW en Honte. t.a.p., blz. 202, noot 4, anders: Goudsmit, TVVS 1973, blz. 33
en Scholten/Lubbers, Praeadvies, biz. 68.
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en crediteuren) zijn immers alle gewaarborgd, zodat bij de bepaling van de
resultante dier belangen, die yan de moeder (het concern als geheel) de door-
slag  geven.
445. Mijn beschouwingswijze wijkt daarmede naar ik meen op een essentieel

punt af van die welke gevolgd is in de Brusselse voorstellen inzake het SE-statuut_
en het Voorontwerp Richtlijn Concernrecht, waar deze regelingen uitgaan van
een vooropgesteld instructierecht van de moeder en kennelijk berusten op de
gedachtengang, dat daarvan steeds en voortdurend tot in detail van zal worden

gebruik gemaakt. Een volledige aansprakelijkheid voor alle schulden uit welken
hoofde dan ook is dan een van de 'prijzen' die voor dit recht moeten worden
'betaald: Naar mijn mening is daarbij echter volledig uit het oog verloren het
verband met de aan het voorrecht der beperkte aansprakelijkheid ten grondslag

liggende systeem van publikatie en kapitaalbescherming. Immers is geen vrij-
stelling van publikatie voor de dochter voorzien in de genoemde voorstellen.
Veeleer zelfs gelden in de totale opzet (Tweede Richtlijn, Vierde Richtlijn,
Vijfde Richtlijn, Voorontwerp Concernrichtlijn en ook het SE-statuut) terzake

juist verzwaarde regels. Het instrumentaliserende effect van het instructierecht
vindt m.a.w. niet zijn neerslag in een daarmede corresponderende versoepeling
van het statuut van de dochtervennootschap.152
446. Evenmin wordt in de genoemde voorstellen rekening gehouden met de
causaliteit tussen het (al of niet) gebruik maken van de instructiebevoegdheid
en de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van de dochter. Een stricte

aansprakelijkheid van de moeder berustend op een niet door de werkelijkheid
gebillijkte assumptie, dat altijd en voortdurend daadwerkelijk wordt geinstrueerd,
moet m.i. worden afgewezen (zie verder 6.2.3). Daarbij moet in aanmerking
worden genomen, dat de regels, welke aan het voorrecht der beperkte aan-
sprakelijkheid ten grond/ag liggen niet (althans niet in de eerste plaats) strekken

tot bescherming van crediteuren ex delicto. Dezen kiezen hun debitrice niet zelf
Uit.153

447. Anderzijds zal men niet de vrees behoeven te koesteren, dat een dergelijke
afwijzing van een stricte aansprakelijkheid van de moeder met zich mee brengt,
dat deze zich gemakkelijk zou kunnen onttrekken aan aansprakelijkheid voor
daden, die haar zijn toe te rekenen. Zijn immers in het bovengeschetste systeem
alle primair bij de dochteronderneming betrokken belangen 'intitutioneel' ge-
waarborgd door de verplichtingen, welke de moeder tegenover dezen op zich
heeft genomen, anders kan dit nog zijn ten aanzien van mogelijke crediteuren
ex delicto. Hier zal men de oplossing kunnen aanvaarden, dat indien de moeder
de dochter heeft geinstrueerd tot het verrichten van daden (of het nalaten
152. Waarschijnlijk is dit mede te wijten aan het feit, dat de genoemde regelingen zich concentreren
op het recht betreffende de naamioze vennootschappen. Onvoldoende is men zich daarbij bewust
van het 'besloten' karakter van de naamloze dochtervennootschap. Vgl. Boucourechliev, Pour une
S.A.R.L.  Europeenne,  blz.   205 e.v., waartegen: Sanders,   TVVS   1974,   blz.   339. Een vergelijkbaar
probleem doet zich voor in Duitsland, waar thans een voorstel ter tafel ligt praktisch hierop neer-
komend,   dat het gehele AG-concernrecht wordt overgeplant   in het GmbH-Gesetz.   Zie:   1.2.3.1,
6.2.5 en Epiloog.
153. In gelijke   zin   voor het huwelijksgoederenrecht   (ad   art.   116   Boek   1 BW): Schoordijk,   ·Het
nieuwste huwelijksvermogensrecht, biz. 68.
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daarvan), welke schade oplevert aan derden (en de moeder daarbij verwijtbaar
heeft gehandeld in strijd met haaa algemene verplichting om haar bevoegdheden
tot het uitoefenen van een algemene concernleiding slechts aan te wenden op
een zodanige wijze, dat in redelijkheid rekening wordt gehouden met alle
daarbij betrokken belangen) en deze schade voorzienbaar was, dat dan in zulk
een  geval een rechtstreekse aansprakelijkheid  van de, moeder kan ontstaan  op
de wijze als voorzien in artt.  151  jo. 138, onverlet een mogelijke actie ex art.  1401
BW. Komt de dochter dan in staat van onvermogen te verkeren, dan zal de
moeder terzake voor het tekort kunnen worden aangesproken. (Daarbij kan
onder omstandigheden tevens worden gedacht aan een rechterlijke verdeling
van de stelplicht en bewijslast naar redelijkheid en billijkheid.) Onder bijzondere
omstandigheden kan men ook denken aan de oplossing. dat de weigering van de
moeder om aan crediteuren ex delicto van de dochter schadevergoeding te geven
onrechtmatig kan zijn. Gezien mijn uitgangspunt echter zal indien en voorzover
binnen de algemene concernleiding het concernbelang wordt gediend door de
betrokken derde geen verbod kunnen worden verkregen tegen de moeder tot
het geven van (een) bepaalde instructie(s).154
448. Tenslotte moge ik opmerken, dat ter zake van vele normcomplexen reeds
ex lege een 'disregard' plaatsvindt c.q. kan plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld bij
oneerlijke mededinging (in ruime zin). Wil nien op deze terreinen waarborgen in
concernverhoudingen, zo komt het in aanmerking daartoe expliciet wettelijke
regels in het leven te roepen (milieurecht, vervoersrecht. sectorrecht, belasting-
recht, sociale verzekeringswetgeving, etc.).
Na de bovenstaande beschouwingen omtrent de aansprakelukheid van de moeder
voor crediteuren van de dochter, welke in het kader van deze studie toch nog
betrekkelijk schetsmatig moesten blijven en op ziehzelf verdere uitwerking
zouden behoeven, meen ik thans terug te moeten keren naar de joint venture.
Hieronder zal worden gepoogd de resultaten van bovenstaand onderzoek te
concretiseren voor wat betreft joint-venture-verhoudingen.

6.3. Aansprakelijkheidsproblemen in joint-venture-verhoudingen

6.3.1.  De  eigen  aard  van  de  joint  venture  in  vergelliking  met  de  'enketvoudige'
dochteronderneming

449. De samenhang tussen het opereren onder de algemene concernleiding van

154.   Daarbij zij verwezen   naar de jurisprudentie inzake de onrechtmatige overheidsdaad,   o.m.
HR 19 maart 1943, NJ 1943, 312 (Voortse Stroom V); HR 18 februari 1944, NJ 1944, 226 (Jochems
Duinwaterleiding), waaromtrent Bregstein, De arresten   van  de   Hoge   Raad  van 19 maart   1943  en
18 februari 1944 en het leerstuk van de onrechtmatige daad, RM Themis 1951, biz. 273 e.v.; id.,
Nog eens de arresten van de  Hoge  Raad  van  1943  en  1944,  NJB 1952,  biz.  198 e.v., J. Drion,  Een
nieuwe koers  in 's Hoogen Raads jurisprudentie  over de onrechtmatige  daad,  WPNR  3992  e.v.   In
de genoemde opstellen komt tevens  aan  de  orde  HR  3  mei  1946,  NJ  1946.  323  (Atiba Staat0Degens),
tenslotte  zij hier verwezen naar hetgeen boven onder  6.1.2 is opgemerkt naar aanleiding  van  de
Amerikaanse 'doctrine of lifting the veil', waarbij het causaliteitsvereiste een sterke rot bleek te
spelen en oplossingen vaak blijken te worden gevonden in situaties van faillissement der corporation,
o.m. door leningen aan dochters te beschouwen als 'kapitaal'.
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een dochteronderneming en de crediteurenbescherming, zoals hierboven ge-
schilderd voor wat betreft de enkelvoudige concernrelatie. behoort in beginsel
evenzeer te gelden voor de joint venture, welke in een meervoudige concernrelatie
staat tot de in de joint venture deelnemende partners. In hoeverre zulks echter
het geval behoort te zijn. zal moeten blijken uit een analyse van overeenkomsten
en verschillen tussen de beide genoemde configuraties.
450.  Vanuit de partners bezien is de joint venture vooral te beschouwen als een
vorm  van  samenwerk ing  op een deelterrein. De motieven daartoe zijn hierboven
aangeduid in hoofdstuk 1. Anders dan bij een contractuele samenwerking zonder
meer is hier sprake van een incorporatie van de contractuele samenwerking. De
joint venture heb ik om die reden gekenschetst als een samenwerking door middel
een vennootschappelijk verband, dat contractueel van aard is (zie 2.4.2.3). De
gezamenlijke vennootschap is instrumenteel van aard, d.w.z. dat in de door haar
gedreven onderneming vooral de zich oversnijdende concernbelangen van de
partners worden nagestreefd. Haar doel(-verwerkelijking) is daaraan dienstbaar.
Die  instrumentaliteit', die dienstbaarheid echter is - anders dan  in de enkel-
voudige dochtervennootschap - meervoudig.
Die meervoudige instrumentaliteit is - vanuit de partners bezien - niet zonder
betekenis. Waar ik er in de enkelvoudige concernrelatie van ben uit gegaan, dat
het  opereren door middel  van  een   100 %-dochteronderneming beschouwd  kan
worden als een eigen doelverwerkelijking door de moeder, anders ligt dit (zoals
beschreven in hoofdstuk 4) in het geval van een joint venture, waar immers een
deel van het eigen operatieterrein van de partners onder een gezamenlilke leiding
wordt gebracht en de bij dat operatieterrein betrokken 'assets' worden over-
gedragen aan dan weI ingebracht in een gezamenlijke rechtspersoon.
451.   De  joint   venture   bewerkstelligt   tussen   de   partners een partifle Gleich-
ordnung. Een deel van de operaties der partners wordt onder gezamenlijke leiding

gebracht. Dit brengt de noodzaak met zich mee nauwkeurige afspraken te maken
met betrekking tot de afbakening van het werkterrein der joint venture, alsmede
aangaande mogelijke uitbreidingen (van welke aard dan ook) van dit werk-
terrein. Waar zulks in de enkelvoudige relatie in het algemeen geen ianleiding
geeft tot bijzondere moeilijkheden, omdat het opereren   der   100 %-dochter-
vennootschap geheel is ingebed in het totale concernbeleid en het in wezen
betrekkelijk weinig verschil maakt of een bepaalde deelactiviteit wordt vervolgd
in een concernafdeling. dan  wei  in een 100 %-dochter, bij de joint venture kan een
niet door de partners voorziene of geaccordeerde uitbreiding of wijziging van
het doel of operatieterrein tot ernstige fricties aanleiding geven.
Binnen de als gekwalificeerde maatschap opgevatte gezamenlijke vennootschap
hebben de partners een vertrouwd instrument tot het gezamenlijk drijven van
hun onderneming. Binnen dat kader kan de gemeenschappelijke uniforme leiding
ten opzichte van de gezamenlijke onderneming worden vastgesteld en uitgevoerd.
De bevoegdheid tot het geven van een algemene concernleiding is evenzeer als
in de enkelvoudige concernrelatie essentieel. Vooral met het oog op het behoud
van het tussen de partners in de joint-venture-overeenkomst (c.q. de onderlinge
regeling tot samenwerking) tot stand gebrachte evenwicht in de onderlinge af-
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bakening van rechten en verplichtingen, behoort het instrumentele karakter der
joint venture bij de vaststelling van vennootschaps- en ondernemingsrechtelijke
normen. welke vrijwel steeds zijn afgestemd op de institutionele opvatting, te
blijven gewaarborgd.
452. De joint venture - zo is herhaaldelijk gesteld - kent geen outside-aandeel-
houders. Het Voorontwerp Richtlijn Concernrecht gaat daar ten onrechte wel
van uit, althans maakt de indruk zulks onvoldoende te hebben onderkend,
gezien het feit, dat het merendeel van de bepalingen, welke bij wijze van 'proeve
ter zake van de joint venture zijn ontworpen, zich bezig houdt met de bescherming
van de belangen van outside-aandeelhouders. Aandeelhouders/partners behoeven
geen concernrechtelijke bescherming. Hun verhouding wordt beheerst door het
joint-venture-contract, waaraan zij de bescherming kunnen ontlenen, welke zij
behoeven.

De joint venture kent echter per definitie nieerdere aandeelhouders. Dit aspect
heeft wel belang waar het betreft de positie van het bestuur van de joint venture.
d.w.z. de directie der gezamenlijke vennootschap. Is de 'fiduciary duty' van de
directie van een enkelvoudige dochtervennootschap in de verhouding tot de
moeder enkelvoudig, bij de joint venture is deze per definitie meervoudig. daar
immers in de joint venture de zich oversnijdende belangen van meerdere aandeel-
houders worden vervolgd. Het is dit aspect - naar ik meen - dat met zich brengl,
dat gezegd kan worden, dat het bestuur der joint venture 'in de praktijk veelal
over een aanzienlijke zel fstandigheid   bij de leiding  van het bedrijf (beschikt)'.
Zie Vo-CR, Inleiding  punt  11. Waar immers  in de enkelvoudige vennootschap
zonder outside-aandeelhouders voorschriften ter zake van publikatie en kapitaal-
bescherming uitsluitend strekken ter bescherming van crediteuren, doch het
bestuur verplicht is op adequate wijze rekening te houden met hun belangen,
outside-aandeelhouders aanwezig  zijn.  zo  zal  ook het bestuur van de
joint venture rekening moeten houden met het feit, dat er meerdere aandeel-
houders zijn. In concreto leidt zulks er toe, dat het bestuur van de joint venture
zal mogen weigeren aan een 'instructie' van Btn der partners uitvoering te geven.
indien het de gerechtvaardigde indruk heeft, dat daardoor de 'fiduciary duty'
ten opzichte van de andere partner(s) zou worden geschonden. Slechts de
partners gezamenlilk hebben de bevoegdheid aan het bestuur van de joint
venture 'instructies' te geven. (Zulks sluit uiteraard niet uit, dat afwijkingen van
dit principe in de dagelijkse praktijk ten aanzien van ondergeschikte aangelegen-
heden mogelijk moeten blijven. Alles met inachtneming van de goede trouw.)
Die sterkere zelfstandigheid van het bestuur der joint venture brengt echter
geenszins met zich mee, dat daardoor een principitle inbreuk zou worden
gemaakt op het instrumentele karakter der gezamenlijke vennootschap. Dat de
ten overstaan van de joint venture uit te oefenen algemene concernleiding meer-
voudig is daar deze door de partners gezamenlijk wordt bepaald, verhindert
immers niet, dat indien deze is vastgesteld die algemene concernleiding door het
bestuur van de joint venture als enkelvoudig zal behoren te worden aanvaard.
Het bestuur treedt niet en behoort niet te treden in de overwegingen, welke de
partners er toe hebben gebracht (ieder voor zich) om een bepaalde lijn vast te
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stellen. Wel echter zal bij het ontbreken van een gezamenlijk besluit van de
partners door het bestuur moeten worden rekening gehouden met hun meer-
voudige fiduciaire positie.
453. Men krijgt mijns inziens aldus het volgende beeld. De joint venture is
evenals de enkelvoudige dochteronderneming instrumenteel van aard, d.w.z.
dienstbaar binnen het meervoudige concernverband. De rechten van de partners
zijn deugdelijk gewaarborgd door de tussen deze bestaande contractuele relatie,
welke zich doorzet in hun verhouding als aandeelhouders in de gezamenlijke
vennootschap. Ook de belangen van werknemers zijn gewaarborgd op de wiize
als hierboven besproken.155 Zijn de belangen van crediteuren in het geding. zo
kan er op worden gewezen, dat hier een samenval van belangen waarneembaar is
met die van de partners. Immers beide groepen hebben er belang bij, dat er een
deugdelijke verslaggeving plaatsvindt en de regels ter zake van de kapitaal-
bescherming in acht worden genomen. Daarbij komt nog, dat het meervoudige
karakter van de vaststelling van de algemene concernleiding reeds uit zijn aard
met zich mee brengt, dat er de facto een systeem van 'checkes and balances' is
ingebouwd. Dat neemt niet de mogelijkheid weg, dat de partners gezamen/Ok hun
invloed aanwenden teneinde de joint venture er toe aan te zetten handelingen
te verrichten, welke een schending opleveren van de regels inzake de kapitaal-
bescherming. Alsdan zullen de partners gezamenlijk aansprakelijk kunnen
worden tegenover dhArdoor gelaedeerde derden. Daar de problematiek van de
interne aansprakelijkheid tussen de partners niet anders dan in het geval dat
gebruik wordt gemaakt van de mogelijke vrijstelling van publikatie en de daarbij
behorende aansprakelijkstelling, moge ik terzake verwijzen naar hetgeen
daaromtrent hieronder zal worden opgemerkt.
454. Tot zover kan derhalve gesteld worden, dat het systeem van crediteuren-
bescherming als hierboven geschetst (onder 6.3.1-3) in beginsel gelijkelijk opgaat
voor de crediteuren van de joint venture. Met de aantekening echter, dat het
gevaar van een negatieve, d.w.z. voor de crediteuren nadelige, beinvloeding
minder groot is dan in de enkelvoudige concernrelatie.
Bij dit alles echter zal in het oog moeten worden gehouden, dat veelal ook bij joint
ventures de overwegingen zullen spelen, welke leiden tot niet-publikatie van de
jaarrekening van de gezamenlijke onderneming. Om die reden zou ik thans aan-
dacht willen besteden aan de toepassing van het systeem ex art. 343 zoals
hierboven beschreven voor de enkelvoudige relatie.156

6.3.2. Vriistelling van publikatieplicht en aansprakeliikstelling ex art. 343

455. Hierboven157 werd reeds de aard en betekenis geanalyseerd van het aan-

sprakelijkstellingssysteem ex art. 343 in samenhang met de aard en betekenis van
de regels inzake publikatie en kapitaalbescherming. Toepassing van dit systeem

155. Zie 5.3 en 5.4.
156. Buiten beschouwing heb ik gelaten de invioed weike het aangaan van een joint venture kan
hebben op crediteuren van de partners.
157. Zie: 6.2.4.
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brengt in joint-venture-verhoudingen enkele specifieke problemen met zich mee.
Gaan wij uit van een 50 50-joint venture in de rechtsvorm van een BV en stellen
wij ons de vraag of de joint venture desgewenst158 vrijgesteld kan worden van
de verplichting tot publikatie krachtens art. 215 jo. art. 343, dan zijn bij analyse
de volgende vragen te beantwoorden:
(i)  Is de bedoelde toepassing mogelilk'l
(ii) Indien (i) bevestigend wordt beantwoord. op i„elke 3,·ike kan zulks dan

geschieden?

(iii) Welke is de verhouding tussen de partners en de crediteuren van de joint
venture'?

(iv) Hoe is de onderlinge verhouding tussen de partners te duiden met het oog
op vragen van draagplicht en regres?

456. Ten aanzien van de toepassingsmogeliikheid moge worden gememoreerd.dat art. 215 een uitzondering mogelijk maakt voor de ingevolge art. 214 voorBV's geldende publikatieplicht indien:  (i) de desbetreffende BV behoort tot een
'groep van ondernemingen'.   (ii) de gegevens  van de desbetreffende   BV  zijn
geconsolideerd   in c.q. samengevoegd   met de jaarrekening   van de moeder:
(iii) door deze moeder een aansprakelijkstelling ex art. 343 wordt afgegeven.159
Verder heb ik hierboven gesteld, dat naar mijn mening ook voor BV's behoort te
gelden, dat alle aandeelhouders moeten hebben toegestemd. zij het dat zij dit
recht te goeder trouw behoren uit te oefenen en dus niet zonder redelijk belang
hun toestemming zullen mogen weigeren. Opgemerkt zij daarbij. dat deze kwestie
in joint-venture-verhoudingen geen rol speelt, daar de partners zich ten opzichte
van elkaar niet in een 'outside'-positie bevinden. (Belangrijke kwesties als deze
plegen doorgaans te worden geregeld  in de joint-venture-overeenkomst.)160
De BV moet behoren tot een 'groep van ondernemingen'. De wet geeft daarvan
in art. 215 geen nadere aanduiding. Aangenomen moet worden. dat dit begrip isgebruikt in de zin van art. 153.161 Naar de mening van Boukenial Lijwensterniel
heeft 'het behoren tot een groep' weinig betekenis. Dit lijkt mij te simpel voor-
gesteld. Immers is in het kader van de Structuurwet blijkens de MvT uitgegaan
van een 'groeps-begrip'. waarbij reeds het bezit  van  50 t,  van het kapitaal
voldoende invloed zou geven op het beleid van de onderneming. waarin wordt
deelgenomen. Legt men daarnaast de bepaling van art. 319 dan valt op, dat
daar de consolidatieplicht wordt vastgeknoopt aan het bezit van meer dan de helft
van het kapitaal op grond, dat slechts in dAt geval een voldoende economische
samenhang tussen 'moeder' en 'dochter' bestaat.163

158.  Voor de motieven die daartoe een rol kunnen spelen,  zie:  6.2.4.159. Andermaal ga jk voorbij aan de specifieke problematiek van lid 4 (aansprakelijkstelling doordochters i.p.v. door moeder), waaromtrent Plompen, Rechtspersonen ad art. 343 Boek 2 BW.160. Buiten beschouwing laat ik  hier ook de mogelijkheid. dat de vennootschap haar werkterrein(nagenoeg) uitsluitend buiten de lid-staten  van  de EEG heeft: ten overvloede  zij  er  ook  nog  op
gewezen, dat BV's welke een beroep doen op de kapitaalmarkt ingevolge art. 213 steeds volledigmoeten publiceren en ook ziin uitgezonderd in art. 343 lid 2.
161. Aldus 1Jsselmuiden. VVS, I J. biz. 244 en Rechtspersonen ad art. 319 en Boukema/Ldwensteyn.
VVS I F, blz. 34.
162. T.a.p.
163.  IJsselmuiden, VVS. 1 J, biz.  119 e.v., Rechtspersonen, ad art. 319: vgl. hierboven 2.3.3.3.
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Deze incongruentie is wel begrijpelijk, indien men bedenkt, dat de te regelen
materie in de structuurregeling en titel 6 (jaarrekening) duidelijk anders geaard is.
Wil men kunnen consolideren (art. 319 verplicht tot consolidatie), dan is verder-
gaande invloed noodzakelijk op de intern te volgen administratieve procedures,
waarderingsnormeh, etc. Zijnde deze kwestie meer van administratieve aard, zo
moge deze hier verder buiten beschouwing blijven.
Wat er verder moge zijn van de in art. 319 bedoelde consolidatieplicht voor de
interpretatie van art. 215 zou ik er van willen uitgaan, dat een 50150-joint
venture behoort tot twee 'groepen van ondernemingen' en consolidatie derhalve
mogelilk is. (Ten overvloede moge ik wijzen op de hierboven ontwikkelde op-
vattingen omtrent de meervoudige concernrelatie, waarin de joint venture ver-
keert ten opzichte van de partners.) Overigens merkt IJsselmuiden op. dat in de

praktijk regelmatig wordt geconsolideerd  in het geval slechts   50 % (en zelfs
soms nog minder) wordt gehouden. (Zie t.a.p.)
457. Is aldus gesteld, dat een· consolidatie door beide partners van een 50/50-
joint-venture-BV mogelijk   is;   dat  deze BV bovendien geacht mag worden   te
behoren tot twee groepen van ondernemingen. dan blijft nog de vraag of art. 343
dit,ingend met zich mee brengt, dat ook door beide partners een aansprakelijk-
stellingsverklaring wordt gedeponeerd. Neemt men aan, dat toegestaan is, dat
66n der partners consolideert en vervolgens een aansprakelijkstellingsverklaring
deponeert. dan blijft immers de vraag of bij dubbele consolidatie ook een
dubbele aansprakelijkstelling moet worden gedeponeerd. Ik meen dat zulks niet
het geval is.  Ook in het geval immers. dat partner A  51 % heeft in een joint
venture  AB,  waarin  door  B  49 %  wordt  gehouden,  zal  door A alleen geconsoli-
deerd kunnen worden en aansprakelijkstelling kunnen worden afgegeven,
ondanks het feit. dat B wel degelijk een geliike zeggenschap kan hebben in de

joint venture. De wetgever is er van uit gegaan, dat de aansprakelijkstelling door
de consoliderende moeder en het inzicht, dat bij publikatie van de jaarcijfers
van deze moeder voor crediteuren. die zich op hAAr vermogen kunnen verhalen,
voldoende waarborg geeft ook in het geval de moeder slechts een fractie meer
dan de helft van het kapitaal in de desbetreffende vennootschap bezit. Het
aspect van de crediteurenbescherming is daarmede adequaat afgedekt, terwijl
het aspect van de bescherming van de rechten van mede-aandeelhouders in de
vennootschap is gewaarborgd door het toestemmingsvereiste van art.  343 lid 1.
Niettemin zal hieronder bij analyse blijken, dat daarmede niet het laatste woord
is gezegd over de positie van crediteuren in het geval zowel de joint venture zelf,
alsook de partner, welke zich aansprakelijk had gesteld in staat van onvermogen
komen te verkeren. De vraag echter of toepassing van het systeem van art. 343
mogelijk is in een 50/50-joint-venture-BV kan positief worden beantwoord.
458. Tevens is daarbij reeds geindiceerd, dat voor wat betreft de wil:e waarop
zulks kan/behoort te geschieden, twee mogelijkheden zijn gegeven:  (i)  66n  der
partners stelt zich aansprakelijk of (ii) beide partners stellen zich aansprakelijk.
Voor de joint venture speelt het vereiste van de toestemming van alle aandeel-
houders geen zelfstandige col. daar zulks reeds uit de contractuele relatie tussen

de partners voortvloeit.

295



BESCHERMING CREDITEURENBELANGEN

6.3.3.   De  verhoudingen   tussen  crediteuren   van  de   joint  venture  en  de  partners   en
de onderlinge verhouding tussen laatstgenoemden

459. Voor wat betreft de rerhouding tussen de partners en de crediteuren van de
ioint venture valt het volgende op te merken.
Is door beide partners een aansprakelijkstellingsverklaring gedeponeerd, dan
hebben de crediteuren der joint venture drie hoofdelijk verbonden schuldenaren,
t.w. de joint venture zelf en de beide partners. De hoofdelijke verbondenheid
der partners betreft alle door de gezamenlijke vennootschap aangegane con-
tractuele schulden. Dat de joint venture onderworpen is aan de gezamenlijke
algemene concernleiding der partners brengt - zoals bij herhaling is benadrukt -
niet met zich mee. dat de partners zich ook daadwerkelijk voortdurend recht-
streeks bemoeien met de dagelijkse gang van zaken der joint venture. Zullen zij
als regel wel worden betrokken bij het aangaan van zware en/of langdurige ver-
plichtingen, minder zal dat het geval zijn ter zake van minder ingrijpende
contractuele verplichtingen. Doorgaans zal het bestuur der joint venture naar
buiten zelf de onderhandelingen vderen en de vennootschap verbinden. Zulks
brengt met zich mee, dat het redelijk lijkt, dat de crediteur eerst de joint venture
zelf aanspreekt.161 De weren, welke de joint venture heeft c.q. meent te hebben
zijn immers slechts volledig bij de joint venture bekend. Is de joint venture
deugdelijk, doch - met inachtneming van een redelijke termijn - tevergeefs in
gebreke gesteld. dan zal de crediteur een van de of beide partners kunnen
aanspreken.
460. De partners hebben, indien zij worden aangesproken, alle weren, welke door
de joint venture zelve tegen de vordering konden worden ingebracht (art. 1323
BW). Eigen vorderingen van de aangesproken partner(s) kunnen met die van de
crediteur worden gecompenseerd. indien overigens aan de voorwaarden tot
compensatie is voldaan (art. 1466 BW). Ook kan een beroep worden gedaan op
een compensabele vordering, welke de joint venture zelve tegen de crediteur had.
Wil zulks met succes kunnen geschieden, dan is noodzakelijk. dat de joint venture
zelf een beroep op compensatie met aanbod tot betaling van het saldo heeft
gedaan.75
461. Indien slechts een der partners zich voor de contractuele schulden der joint
venture heeft verbonden. zal de crediteur zich slechts tot de desbetreffende
partner kunnen richten. Maar indien nu de desbetreffende partner in staat van
onvermogen is komen te verkeren en zulks ook met de gezamenlijke vennoot-
schap het geval is? Moet dan de andere partner het volle voorrecht der beperkte
aansprakelijkheid genieten? Ik zou daar grote moeite mee hebben. Het voorrecht
der beperkte aansprakelijkheid berust - zo  heb ik hierboven gesteld - op de
assumptie, dat de vennootschap (in dit geval de joint venture) voldoet aan de
regels inzake publikatie en kapitaalbescherming. Vervolgens heb ik gesteld. dat

164. Dezelfde gedachte ligt ten grondslag aan art. 239 lid 2 SE-statuut (1975) en artt. 21 lid 2 en
art. 46 lid 2 Vo-CR. Voor wat art. 239 SE-statuut heb ik eerder gewezen op het verschil met de tekst
van  1970.  Zie  m.n. de motivering  van  het oude voorschrift  van  lid  2 op  blz.  189.
165. Asser-Rutten, De verbintenis in het algemeen, 4e druk. blz. 102.
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bij toepassing van het systeem van art. 343 sprake is van een volledige instru-
mentalisatie van de vennootschap en dat zulks met zich mee brengt, dat aan de
concernleiding vrijwel geen beperkingen meer zijn verbonden. De vennootschap
hoeft niet langer te publiceren (conform de voorschriften van titel 6 Boek 2),
doch de crediteuren hebben daarbij hun rechtstreekse aanspraak tegen de moeder
gekregen. In joint venture verband nu, zal ook in het geval slechts een der partners
de aansprakelijkstellingsverklaring afgeeft, van een volledige instrumentalisatie
sprake zijn. De weg is vrij gemaakt voor een vrijwel onbeperkte leidingsbevoegd-
heid door de partners. Die leiding wordt gewoonlijk echter gezament#k uit-
geoefend en de verkregen flexibiliteit in de leiding komt aan alle partners ten
goede. Neemt men dan voorts in aanmerking, dat - behoudens andersluidend
beding - m.n. in het geval van een 50/50-joint venture de invloed van de leiding
gezien het karakter van de besluitvorming in dit (alsook in andere verhoudingen
wanneer over en weer blocking votes zijn gegeven) geval in gelijke mate aan de
partners is toe te rekenen, dan meen ik, dat in het geschetste geval (joint venture
zelf en een der partners in staat van onvermogen) de andere partner pro rata
parte166 behoort op te komen voor de schulden ex contractu van de joint venture.
462. Tot een zelfde resultaat komt men, indien men aanneemt, dat de gevolgde
redenering met zich mee brengt, dat de andere partner moet worden beschouwd
als te hebben gehandeld als mede-bestuurder, welke bij faillissement van de joint
venture kan worden aangesproken (art. 151 jo. 138).
Ook merk ik op, dat in het faillissement van de partner, welke zich aansprakelijk
had gesteld, op grond van de interne tussen de partners bestaande rechtsver-
houding, ook valt een regresvordering tegen de andere partner, welke zich niet
aansprakelijk had gesteld.
463. Die interne rechtsverhouding tussen de partners en hun gezamenlijke vennoot-
schap wordt beheerst door de algemene regels inzake hoofdelijke verbintenissen.167

In de interne rechtsverhouding gaat de schuld aan de crediteur van de joint
venture deze laatste aan. Ingevolge art. 1331 BW brengt zulks met zich mee, dat
de schuldenaren, welke hoofdelijk tot voldoening van de schuld zijn gehouden
(d.w.z. de partners en de joint venture) 'onder elkander beschouwd (worden)
als borgen voor dengeen, wien de zaak betreft, en moeten dienvolgens door
denzelven worden schadeloos gesteld'. Betaalt de aangesproken partner de schuld
van de joint venture, dan kan hij regres zoeken op de joint venture hetzij ten titel
van schadeloosstelling ex art. 1331 BW, dan wel ten titel subrogatie ex art. 1438
lid 3 BW (vgl. art. 1877 BW). Raakt de joint venture in staat van onvermogen,
dan kan de partner - behoudens andersluidend beding - die schuld heeft voldaan
zijn co-partner aanspreken welke dan pondspondsgewijs regresplichtig is
(art. 1329 lid 2 BW).
464. Tot slot merk ik op, dat zich een bijzondere situatie kan voordoen, indien
de partners onderling zijn overeengekomen, dat de regresplicht niet wordt ge-
166.  Pro rata parte, daar de andere partner uiteraard niet hoeft op te komen voor het - algemene -
risico, dat de crediteur steeds loopt door de mogelijkheid dat de hoofdelijke debiteur in staat van
onvermogen komt te verkeren. Het is immers de (geconsolideerde) jaarrekening van de partner,
welke zich aansprakelijk heeft gesteld, waarop de crediteur zijn risico heeft kunnen beoordelen.
167.   Artt.  1314  t/m  1331 BW, waaromtrent Asser-Rutten,  t.a.p.
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koppeld aan de verhouding tussen de aandelenpakketten in de joint venture.
Dit kan zich voordoen indien aan een der partners het management over de joint
venture wordt opgedragen. Men kan zich dit aldus voorstellen, dat beide partners
de algemene concernleiding over de joint venture vaststellen (zulks dan in
hoofdU/nen;  vgl.   Par. 28 Departementale Richtlijnen), terwijl de managing
partner aan dat aldus in hoofdlijnen vastgestelde beleid verder in de dagelijkse
leiding uitvoering geeft. Logischerwijze zal de aansprakelijkstellingsverklaring in
zulk een geval worden gedeponeerd door deze 'managing partner'. Het min of
meer afstandelijke karakter van de andere partner tot de joint venture wordt in
zulk een geval ook hierin tot uitdrukking gebracht, dat een regresplicht van deze
geheel uitgesloten dan wel sterk beperkt wordt. Daar de bemoeienis van deze
immers beperkt blijft tot deelname aan de besluitvorming omtrent het in hoofd-
lijnen te voeren algemene concernbeleid in de joint venture is er dan ook geen
reden te zijnen opzichte het voorrecht der beperkte aansprakelijkheid opzij te
zetten, zodat ook in het geval de joint venture en de managing partner in staat
van onvermogen geraken - anders dan  in het hierboven geschetste geval - de
crediteuren geen verhaal kunnen zoeken bij deze partner.
465. Ten onrechte wordt dit verband over het hoofd gezien in de regeling van
art. 29 sub g jo. e Vo-CR. Daar immers wordt wel de mogelijkheid geschapen,
dat het formele instructierecht aan slechts 66n der partners wordt toegekend,
maar nagelaten wordt dan ook een oorzakelijk verband te crearen met de regeling
inzake de algemene aansprakelijkheid voor crediteuren van de gezamenlijke
dochtervennootschap (waartegen ik reeds in het algemeen enige bezwaren
formuleerde).168 Het is, meen ik, een duidelijke inconsequentie in het systeem
van het Vo-CR, waaruit blijkt, dat de aard en betekenis van het voorrecht der
beperkte aansprakelijkheid en de samenhang tot het uitoefenen van concern-
leiding onvoldoende is doordacht. Dezelfde bezwaren gelden de overeen-
komstige regeling onder art.  53  lid f jo. d Vo-CR.

168. Zie hierboven 6.1.5-7.
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466. De rechtsproblematiek in joint-venture-verhoudingen - zo moge uit  het
vorenstaande zijn gebleken - is van niet weinig complexe aard. In belangrijke
mate bleek deze problematiek te worden beheerst door vragen van concern-
rechtelijke aard, daar immers werd onderkend, dat in joint-venture-verhoudingen
tegelijkertijd sprake is van een partiale nevenschikking en een meervoudige
onderschikking. Nader bepaald bleken twee problemen centraal te staan:
(i)   Hoe verdraagt zich het wettelijke statuut van de gezamenlijke vennootschap

met het nauwe samenwerkingskarakter tussen de partners/aandeelhouders
(m.a.w. kunnen de partners zich jegens elkaar en in de gezamenlijke vennoot-
schap gedragen als partners/'vennoten' en tegelijk naar buiten optreden
als NV of BV en het daarin te voeren beleid gezamenlijk vaststellen en
'doorgeven' aan het bestuur van die NV of BV)?

(ii)  Op welke wijze behoren de belangen van anderen dan die van de partners
(werknemers, crediteuren    of - voorzover aanwezig - outside-aandeelhou-
ders te worden genormeerd?

De vraagstelling onder (i) hangt in belangrijke mate samen met de vraag naar
het rechtskarakter van de (gemeenschappelijke) dochtervennootschap en meer in
het bijzonder ook met de verhouding tussen de aandeelhouders en het bestuur.
De vraagstelling onder (ii) betreft in het bijzonder de regeling van de gevolgen
van het bestaan van de concernband tussen moeder en dochtervennootschap.

467. Voor de beantwoording van de gestelde vragen, althans voor het vinden
van aanknopingspunten tot een dergelijke beantwoording bleek het noodzakelijk
ons te verdiepen in veel materiaal voorzover dat al voor handen was. Een
orientatie moest daarbij vooral worden gevonden bij het concernrecht in ont-
wikkeling in Nederland, zowel als in het recht van andere landen (in het bijzonder
Duitsland). Concrete regelingen voor joint-venture-verhoudingen als zodanig
bleken vrijwel geheel te ontbreken. Zie ook nos. I t/m XII.
Het concernrecht is zonder enige twijfel een rechtsgebied, waarbinnen in de
nabije en verdere toekomst belangrijke ontwikkelingen zijn te verwachten. Zie
Uniken Venema, Beekhuis-bundel, blz. 288. Men denke in het bijzonder aan het
ontwerp-statuut Europese Vennootschap en het Voorontwerp Richtlijn Concern-
recht.
Aanvaarding van het laatstbedoelde ontwerp zou in ieder geval reeds de nood-
zaak met zich meebrengen ook in het Nederlandse recht een min of meer integrate
regeling voor concernrechtelijke vraagstukken te implementeren. Ook zonder
deze 'externe' beinvloeding echter vanuit Brussel zal het concernrecht in de
toekomst steeds meer aandacht vergen. In het bijzonder indien verdere wijzi-
gingen in ons vennootschap- en ondernemingsrecht overwogen zouden worden.
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Is de problematiek van het concernrecht op zichzelf reeds weinig eenvoudig,
des te meer is het noodzakelijk zich steeds nauwkeurig rekenschap te geven van
de bijzondere problematiek in joint-venture-verhoudingen. In het vorenstaande
hoop ik te hebben aangetoond, dat men de joint-venture-problematiek in het
algemeen niet oplost door op die verhoudingen zonder meer van toepassing te
verklaren die regels, welke zijn geschreven voor enkelvoudige concernver-

houdingen.

468. De vraag naar het rechtskarakter en het wettelijke statuut der dochter-
vennootschap lijkt mij van predominant belang in de verdere discussies over het
concernrecht in ontwikkeling. A fortiori is dit het geval voor de gezamenliike
dochtervennootschap.
Van centraal belang blijkt te zijn de vraag naar 'het belang van de vennootschap',
alsook naar de geldigheid van de institutionele opvatting' voor de dochter-
vennootschap. Laatstgenoemde opvatting heb ik verworpen, daar de dochter-
vennootschap bij uitstek van instrumentele aard is.
In ons - tot nog toe - flexible vennootschapsrecht heeft een en ander nog niet
veel ernstige problemen opgeleverd, al was toch een vrij uitgebreid betoog
noodzakelijk om aan te tonen, dat de joint venture in -ons recht kan worden
beschouwd als een vennootschap/rechtspersoon waarbinnen de bijzondere
contractuele verhouding tussen de vennoten in tact kan blijven.
Noodzakelijk lijkt mij echter dat het 'besloten' karakter van onze BV-vorm
verder wordt doorgedacht en de aan deze rechtsvorm ten grondslag liggende
'intuitus personae'-gedachte meer consequent tot uitdrukking wordt gebracht.
Zie LOwensteyn, Praeadvies Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking
1970, blzz. 9-17,  71,  72
Vergelijk ook de ontwikkeling in het Amerikaanse recht inzake de 'close corpora-
tion'. Zie nos. 49-51. In Duitsland heb ik gewezen op de GmbH, waarin de
'intuitus'-idee zeer sterk is doorgetrokken. Zie no. 187. Invoering van een
concernrecht voor de GmbH langs de lijnen van het ontwerp-GmbH-Reform
zou het eigen besloten karakter van deze rechtsvorm niet mogen aantasten en
deze niet mogen doen ontaarden in een pseudo-AG. (Vergelijk 'Probleme der
GmbH-Reform',  K6ln 1970.) Interessant  is dat  in het Franse Rapport-Sudreau
'La r6forme de l'entreprise' o.m. juist wordt gepleit voor een verlicht regime
voor de SARL en dat daarnaast wordt gepleit voor nieuwe 'lichte' ondernemings-
vormen teneinde 'promouvoir la crtation des entreprises' (hoofdstuk 7).

469. Het zojuist gestelde is met name ook van belang indien men kijkt naar de
'Brusselse' voorstellen inzake het SE-statuut en het Voorontwerp Richtlijn
Concernrecht. Deze worden sterk beheerst door een institutionele opvatting
omtrent het karakter van de dochtervennootschap, zulks - m.i. -in strijd met
de rechtswerkelijkheid. Dit geldt voor de joint-venture-regelingen in het Voor-
ontwerp Richtlijn Concernrecht, maar niet minder ook voor het SE-ontwerp.
Zulks terwijl toch bij de Europese Commissie de gedachte schijnt te leven, dat
de SE-vorm met name geschikt zou zijn voor grensoverschrijdende joint ventures.
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Interessant om die reden is de vraag welke door de heer Cousta. lid van het

Europese Parlement, werd gesteld op 18 november 1971 (no. 414/71, P.B./C112.12
d.d.   8.2.1972)   of - nu gebleken   was   dat het ontwerp SE-statuut   (1970)   niet
voldeed aan de noodzaak een kader te verschaffen voor structurele re-organisatie
van de EG-economie door het vergemakkelijken van noodzakelijke concentraties
en fusies - de commissie het niet wenselijk achtte een andere rechtsvorm (dan
de SE) te ontwerpen, die beter hanteerbaar zou zijn en in het bijzonder gericht
zou zijn op de aaneensluiting van met name kleine en middelgrote onder-
nemingen. 'Zou het statuut van een dergelijke vennootschap, die geen beroep
op de openbare kapitaalmacht hoeft te doen en aan voorschriften is gebonden
die de zekerheid van derden waarborgen onder de gegeven omstandigheden niet
meer armslag moeten verlenen voor het aangaan van overeenkomsten zowel
ten aanzien van de verdeling van de bevoegdheden binnen de vennootschap als
wat betreft de rechten en plichten van de vennoten.' Verder gebrnikte hij daarbij
de uitdrukking 'vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op contractuele
basis'.
Zonder verdere toelichting antwoordde de Commissie van mening te zijn, dat
de SE 'als organisatorisch middel' ook geschikt zou zijn voor aanpassing van
structuren van middelgrote ondernemingen. Verder wees zij er op bezig te zijn
met een voorstel voor een verordening inzake de Europese Groepering tot
Samenwerking (EGS), welke meer geschikt zou zijn voor samenwerking tussen
kleinere ondernemingen.  Niet te verwachten  valt - naar mijn mening - echter
dat de SE veelvuldig zal worden gebruikt voor dergelijke samenwerking. Terecht
nnerkt Boncourechlievl dan ook op dat bij uitstek behoefte bestaat aan Europese
Besloten Vennootschapsvorm. (Terzijde zij opgemerkt, dat aan de bedoelde
EGS, waarvan de voorgestelde regeling inmiddels is gepubliceerd in Supplement
I/74 bij het Bulletin van de Europese Gemeenschappen, in deze studie geen
afzonderlfike aandacht is besteed, evenmin als aan de Franse Groupement
d'inttrBt dconomique, waarop deze EGS is gernspireerd.)2

470. Aan het slot van deze studie gekomen zijnde meen ik, dat gesteld kan
worden, dat het denken over de rechtsproblematiek in joint-venture-verhou-
dingen nog verder zal dienen te worden verdiept. Daarbij lijkt mij noodzakelijk,
dat evenzeer verdere analyse en bestudering plaats zal vinden op de verschillende
terreinen, welke met de joint-venture-problematiek wezenlijk samenhangen,
waarbij in het bijzonder valt te denken aan het zich ontwikkelende concernrecht
en een verdere profilering van de BV. Daarbij zal met name ook de nodigc
aandacht dienen te worden besteed aan vergelijkbare rechtsontwikkelingen in
andere ons omringende landen.

1.   Bouconrechliev,  mme.  J.,  Pour  une  SARL Europtenne, Presser Universitaires de France,  1973.
2. Aan de Europese Groepering tot Samenwerking zal door de Vereeniging 'Handelsrecht' in het
najaar  1976 een vergadering worden gewijd  aan  de  hand van praeadviezen  van  Prof.   Mr.  F.  J.  W.
Lowensteyn en Mr. C. A. V. Aalders.
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Summary

1.   In this study an attempt  is  made to present an analysis  of the legal problems
involved in corporate joint ventures and to find indications for solutions to these
problems. After a brief outline of the economic motives that may lead firms to
enter into cooperation in the form of a joint venture, the first chapter examines,
by way of reconnaissance, the joint venture in American and German law.

American law in this context is particularly interesting as regards the mutual
relationship between the partners and their collective relationship to their joint
corporation. The term joint venture in American law is used to denote a con-
tractual form oF cooperation, comparable with a partnership. The question
then arises as to whether this contractual relationship with its own legal rules can
survive if the contractual joint venture between the partners is incorporated in a
joint corporation (corporate joint venture). Court decisions have been divided
on this question. In one decision it was held that 'the joint venturers cannot be
partners inter sese and a corporation to the rest of the world'. Other decisions,
however, have left intact the mutual contractual relationship between the partners
after incorporation. Some states have solved the problem by specific legislation
on 'close' corporations, leaving latitude open for mutual agreements between
shareholders in regard to their joint control of the joint venture corporation.

German law is particularly interesting in this context since Germany is so far the
only country in the world that has enacted a broad set of rules relating to groups
of companies. These rules are based on the basic concepts of 'dependency', im-
plying the possibility of exercising a dominating influence, and of 'group', existing
when companies are actually under a uniform control of the parent. The basic
question appears to be whether a joint venture (Gemeinschaftsunternehmen) can
be regarded as being dependent on each of the partners in the joint corporation
casu quo whether it may be deemed to be under the uniform control of each of
these partners. A basic question in this respect is whether rules which are laid
down for single group relationships should also be applicable in the multiple
relationship to each of the partners.

2. The subject of this study is 'the corporation (legal entity) in the corporate
form of an NV or BV (public or private companies under Dutch law) in whose
capital two or more enterprises have an interest of fifty per cent or more in
accordance with an internal arrangement to cooperate'. It is explicitly stated that
the study is confined to the configuration where the partners only bring in part of
their activities into the joint venture while pursuing their own activities outside it.
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(This excludes the configuration where two companies bring in a// their activities
into a common subsidiary company. which has happened in some transnational
mergers, e.g. Agfa/Gevaert, Dunlop/Pirelli, Hoogovens#Hoesch). An analysis
of this subject leads to the finding that this invol*es a partial horizontal group rela-
tionship (Gleichordnungskonzern) in the sense of the law relating to groups of
companies. This emerges from the fact that the partners subject part of their own
activities to a joint authority (partial horizontal group relationship). These ac-
tivities are further pursued in a jointly controlled subsidiary, which implies a
multiple (vertical) subsidiary relationship.
Seen in this light the legal problems involved in joint ventures are - from various
view points - closely connected with the law relating to groups of companies.
A consideration of Dutch law, of German law relating to groups of companies
and of the draft legislation of the European Communities with regard to a
Statute for a European company, and also of the Priliminary Draft of a Directive
concerning the law on groups of companies, makes it clear that the joint venture
as such is not integrally regulated in any of these bodies of (proposed) law. On
the contrary, only few and often quite different aspects of these problems are
dealt with. It was therefore necessary to scrutinize a great deal of material in
order to find indications for integral analysis and suggestions for solutions.

3.   The structure of the joint venture in Dutch law was investigated on the basis of
the recent legislation of 1971 concerning the structure of the 'large' N.V. and B.V.
(public companies and private tompanies under Dutch law) in which a specific
form of'employee participation' has been created. If an NV or BV has a capital
of at  least  F. 10 million. a workforce  of 100 people and a,works council, these

legal entities under Dutch law are (compulsory) required to have a Supervisory
Board. The General Meeting of Shareholders and the Work Council have
equal influence on the composition of this Board through their right to recom-
mend candidates for appointment to the Supervisory Board and their right to
lodge objections against the candidates proposed by the Supervisory Board. The
appointments to the Board are, however, made by the Supervisory Board itself.
Dutch legislation is shown to have taken group relationships into account to a
large extent by fully exempting subsidiaries of the large NV or BV from the
obligation to have a Supervisory Board. Thus the unity of the group has been
safeguarded. Although subsidiaries of foreign companies or of (Dutch) inter-
national holding companies (more than half of whose labour force should be
employed outside the Netherlands) are also required to appoint a Supervisory
Board, but this Board does in that case not have the powers (which it would have
if the law were fully applicable to it) to appoint the management of the company
or to approve and adopt the annual accounts. In these cases too, however, the
Supervisory Board does have the right to have important management decisions
submitted to it for prior approval. In this way a balance has been created between
the necessary safeguarding of the group and, at the other hand, the recognised
form of'employee participation'.
Joint ventures, in this system, are nearly always either fullv exempted from the
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application  of the 'corporate structure regulation' in cases where at least  50 %
of the shares of the corporate joint venture are held by a company under this
regulation, or is submitted to the 'mitigated regulation' (meaning that it should
have a Supervisory Board without the power to appoint management and to
adopt the annual account). These regulations have been made by the Dutch
legislator with the express purpose of ensuring that the partners are able to
exercise sufficient influence on management policy in the joint venture. From
this, and from a closer analysis of case law in the Netherlands on this subject,
it is concluded that Dutch law does not prohibit the partners from exercising
overall group management on their joint venture. In this connection it is con-
tinuously emphasized in this study that the (joint) subsidiary company is to be
regarded as having an instrumental character, that is to say that the (joint)
company operates as an instrument for the collective realization of the corporate
objectives of the partners within the scope of their operations within their
common subsidiary. The so-called institutional theory does certainly not apply
in this case. According to this latter theory a company is regard to be an 'institu-
tion' which is operating on behalf of a whole series of interests, where the share-
holders are to be regarded as only one of these interested groups involved and
who have therefore no special status apart from their 'normal' statutory rights.
This view is strongly rejected in the case of the joint venture, which has to be
looked upon as a special case of a 'close corporation', within which te relation-
ships between the partners are of a contractual nature, regulated by the rules of a
partnership, in so far at least as this is not expressly ruled out by statutory rules
regarding the NV or BV. For of course the NV and the BV are at the same time
legal entities, and are therefore bound to pay due account to the interest of third
parties.

4. In Chapter 3 an analysis is given of the very complex cluster of interests in
joint venture relationships. These include the positions of shareholders, super-
visory  boards,  management,  employees,  creditors  and, other interests in the

partners separately. As regards the ioint company, attention is paid to the position
therein of the partners, as well as that of management, employees and creditors.
Also the legal position of the various 'organs' (corporate bodies) in the partners
separately, as well as in the joint ventures were also scrutinized.

5. Chapter 4 deals with the question as to whether and to what extent the part-
ners are free to enter into a joint venture without the consent of the general

meeting of shareholders of their own company. This question is particularly
relevant when it is considered that a joint venture may comprise a very large part
or even the whole of the participating companies' activities, amounting in effect
to a very substantial or even complete merger. After an analysis of the com-
pulsory prior approval of the Supervisory Board for important management
decisions, as required under Dutch 'corporate structure legislation', it is con-
cluded that the consent of the general meeting of shareholders is in any case
necessary if the company would lose its own 'identity' as a consequence of en-
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tering into a joint venture. There are, however, exceptions to this rule, for
example if the company should run into difficulties in its struggle for corporate
life and has no option but to enter into cooperation with other enterprises.

6. Chapter 5 deals in great detail with the position of the employees in joint
ventures. An account is given of the general developments in the law concerning
employee participation  in the countries of Western Europe,  and  also of the initia-
tives taken in this matter by the European Communities (with particular reference
to the draft Statute for the European company and the Draft Fifth Directive).
Attention is then devoted to the very difficult problems to which employee
participation (codetermination) gives rise in group relationships. Where, for
example, important powers relating to the appointment of managers, the adop-
tion of annual accounts, the approval of important management decisions, etc.
are conferred on the subsidiary's Supervisory Board on the composition of which
the parent company no longer has any decisive influence, this involves the danger
that the relationship between parent and subsidiary will be destroyed and thus
also the unity and identity of the group, such to the detriment of the group and
to all concerned in it.
As earlier remarked, it was precisely with these problems in view that Dutch
legislation has created carefully weighed exceptions for subsidiary companies,
casu quo a mitigation for subsidiaries of foreign or international enterprises. This
applies also to joint ventures. These regulations have been examined in close
detail.
The analysis also includes the law relating to co-determination at the level of
works councils and the relevant rules within groups of companies. The chapter
concludes with a treatment of the Code on Mergers ('Fusiecode'), under which
important rights are conferred upon trade unions where companies wish to enter
into permanent forms of cooperation, including joint ventures.

7.  Chapter 6 takes a close look at the problems of protecting creditors' interests
in subsidiaries, with special reference to joint ventures.
After an analysis of the 'doctrine of lifting (piercing) the corporate veil' in
American law and the protection of creditors under the German law relating to
groups of companies, and also to the draft Statute for the European company
and the Preliminary Directive of the EEC concerning the law relating to groups
of companies, special attention has been paid to Dutch law in this context. In
particular as regards the liability of the parent for the debts of its subsidiaries in
general. In this respect no decisive significance is attached to the legal personality
of a company  as  such; an effort has rather  been  made to analyse the grounds
underlying the grant of limited liability of shareholders. Primary importance is
attached to the rules governing the protection of the company's capital, and also
to the rules governing the obligation to publish particulars relating to the com-
panies' financial position, which apply both to the NV and the BV. In Dutch
law exemption from the obligation to publish such particulars is possible, but
against this there is in that case the obligation for the parent to make a public
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statement to the effect that it will be liable for the contractual debts incurred by
the subsidiary. The special problems arising from the application of this system
to joint venture relationships are examined. The chapter closes with some remarks
on the liability and contractual capacity existing between the partners in a joint
venture.

8.  In the epilogue it is submitted that the law relating to groups of companies in
general and to joint ventures in particular is in its infancy. A great deal of further
study will be required in order to find acceptable solutions. More especially a
closer analysis of 'close' forms of business associations is required, since these

comprises in particular subsidiary companies and joint ventures. The importance
of such studies is underlined by reference to the fact that in current Dutch
doctrine, and especially in the thinking of the European Commission, the in-
stitutional view (see point 3) is dominant in regard to the legal character of the
limited and close corporations. Such a view has to be rejected in that it takes in-
sufficient account of the intrinsic character of the (joint) subsidiary company.
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Aufsichtsrat 259, 291, 372, 377 60, 63, 142,156

Ausgleich 371 nevenschikkings - II, V, 93,119,120,142,

145,150,238
Bedrijfscommissie 352 Concernrecht (extern -) 128, 129, 141

Bedrijfsovereenkomst (met OR) 353 Concernrecht (intern -) VII, 127, 128, 129,

Bedrijfsoverdracht 236,342 141, 216

(Beginsel van) beperkte aansprakelijkheid aan- Concernrecht (Frankrijk) 121,261
deelhouders 117, 178, 180, 356, 357. 359, Concernjaarverslag 73, 132, 136, 140, 142,
409, 410 143,144.369, 373,439

Berherschungsvertrag 58,   61,   63,   74, 120, Conflicting interests  (zie ook: joint venture,  be-
121, 142, 238, 369, 370, 372 langen) 10, 95

Beheersovereenkomst  (zie ook: Beherschungs- Conglomerate merger 158

vertrag domineringsovereenkomst) 120, Conseil d'Administration      261

121, 239 Conseil de Surveillance 261

*De cijfers verwijzen naar de nummers in de tekst. niet naar de bladzijden.
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Consolidatie 142, 151, 153, 154, 384, 440, Geheimhoudingsverplichtingen 110
456,457 Gemeinschaftsunternehmen (zie joint ventures

Corporation 29, 41, 42, 43-51, 165 (Duitsland)
close - 49, 51, 112, 116,117,182,183, 186, Geschillenregeling 22, 105, 148, 156, 184
190, 165 wipaandelen bij - 105, 153

Crediteurenbescherming 122, 127, 128, 129, wipcommissarissen bij - 105,152, 153
136,141,180,196. 202.211.229,281 - in BV 184
- in SE-statuut 279,   296,   298.   366. 380. Gleichordnung   (zie ook concern; nevenschik-

381, 383 kings) partitle -
II, III, V, VIII, IX, 25,39,

- ex aansprakelijkstelling (zie daar) 58, 86. 87. 91, 102, 107,116, 157, 146-148,163,- en concernleiding 373, 384, 394, 399, 168,169.179,189,190,193,194,240,244,245,
419,420.423,446,454 2474 249, 251, 301, 312, 336, 355,401,403,- Duits recht 367-372 404, 405, 451, 466

- Amerikaans recht (zie: lifting  the veil) GmbH
bestuurders van - 187,216,378

Deadlocks  (zie  ook veto, arbitrage; geschillen- concernrecht in - 468
regeling) 19, 75, 106, 144, 152, 153, 156, Gesellschafter in - 187
157,158. 200 instructierecht in - 187. 378

Deelneming (zie ook: belegging) 96,157,334 kapitaalsvermindering in - 378
wederzijdse - 216 karakter van - 187, 378
gedwongen - 2 Groep (zie concern; definities -) 132

Delegues du personnel 261

Departementaal toezicht 412, 413 Haftungsdurchgriff (zie ook lifting the veil)

Diversificatie (- strategie) 9.10-18.100 367, 430

Dochtervennootschap (definitie) 146, 305, Holding 88,93
306 gezamenlijke - 1,86-94, 334, 336

Doelverwerkelijking (zie: onderneming, doel van
-) Inbreng 23,34.108.109.115,157,200,411- d.m.v. dochters 242, 244,251 Informatieverschaffing (zie ook: publicatie)

106, 110
Economies of scale 11,14-17,200 Innovatie 11,110
Eingliederung 121,327,373 Institutionele opvatting 80, 82, 84, 85, 107,
Emissie niet-volgestorte aandelen 162 118,  123-126,  130,  170,  171,  172,  175,  177,
Enqu8terecht 134.184.204.339. 353 178,  225
Europese Commissie 256,269,279, 343-346, Instrumentele opvatting (zie ook: vennootschap-

395, 396, 400, 401 pelijk belang) VI, 84, 85, 107, 112, 116-
Europese Groepering tot Samenwerking (E.G.S.) 118, 126, 130,142,146, 169-172,175,176
469 Instructierecht VII, 122, 123, 128, 129, 130,

Europese Vennootschap (SE) (zie artikelenregis- 131, 150, 163, 180, 187, 196, 197, 238, 277, 296,
ter) 298, 371, 373, 381, 383, 384,423,452 (zie ook:

Europese Richtlijnen (zie artikelenregister) leiding)
Intraconcerntransacties           98.     110.     122.     136,

Faillissement 359 371, 420, 435, 439
Financiering joint venture 13, 102, 108, 109, Investeringsvoorschriften    2

110, 162, 225
Fiscale overwegingen 117, 279 Joint control (zie ook leiding) 115,146,147,
Forumbank (-arrest; - regel) 122,124,144, 148,156,157
423,439,444 Joint ventures (algemeen)

Fremdbestimmung 53. 55, 116.120,121,128, definitie I, 76, 77, 79
130,131,137,139,140,141,142,150.156,158. doel van - 22, 34, 98, 102, 115, 159
166,169,194, 229, 354,444 interne organisatie van - 106,146,157
- en crediteurenbescherming 384,394, oprichting van - 22,23,43,44,45,50,78,
399,419.420.423. 446.454 115

Fusie Ill, 86.92-94,119,157,158,178,231-   - in ontwikkelingslanden 1.2
235, 421, 422, 437 Joint ventures (Amerikaans recht) 31-51
aandeelhouders en - 333 bestuur van -     48
aandelenfusie 233,240 control 34-39,52,164
bedrijfsfusie 236,240,342 definitie 33
contractuele - 237,238 doel van - 34-39- onderhandelingen 235,333-342 inbreng in - 34-39
particle - 103.108,232,233 incorporation van - 43-51, 116, 164, 165
werknemers en - 249,349,350 - en partnership 35-40, 114,165
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non equity - 5,29,33. 34.75.76.114 Lifting the corporate veil (zie ook doorbraak van
Joint ventures (belangen in -) 10, 24,78, 95, aansprakelijkheid)

Hfdst. 3 algemeen 52,165,180,181,218, 356

algemeen belang 282 - bij contractsontduiking 360

aandeelhouders in partners 209 - bij w'etsontduiking 360

crediteuren 120,  127,  128,  136,  166, 202,  - in moeder-dochter verhoudingen 361

497 - in USA 358-367

consumenten 136. 205
outside-aandeelhouders 128, 201 Maatschap 7,35,75,76,179

partners 200 Managementopdracht 157, 215, 434

werknemers 203,204,127,136,218 - contract I 57.434

vakorganisaties 204 Medezeggenschap
Joint ventures/Gemeinschaftsunternehmen algemeen 134, 203, 212, 223, 229, 253, 257,

(Duitsland) 269,286,287,301,302,396

Abhiingigkeitsbericht 68-70,374-376 - in concernverband (zie ook intern concern-

Ausgleich 376 recht) 120,129, 171, 256,280

crediteurenbescherming 65,165, 376 Meerderheidsmacht (misbruik van -)  96,

meervoudige afhankelijkheid 59,65-72, 122, 151,152, 200, 424,438

165,166, 374 Meerhandtekeningenciausule 102

meervoudig Beherschungsvertrag 74, 374. Meervoudige concernrelatie        137,   155,   157,
377 158,179,192, 194, 244

meervoudige concernsamenhang 66, 72, Minderheidsaandeelhouders 96,  127,  128,

73.165.166 136,166,196,197,200,201,221.277,282,296,

stemafspraken (Konsortialvertrag) 67. 69, 298,423,424,439,452
71,73 Minimumkapitaal 359, 411

Schadenersatz 376
Joint ,ent,ires (Nederlands recht) Natuurlijke verbintenis 430

betekenis joint venture contract 167, 168 Nevenschikkingsconcern (zie concern: neven-
doel van 98,102,115,159 schikking)

onderlinge samenwerkingsregeling  (zie  ook Niet volgestorte aandelen 411, 416

joint venture overeenkomst) I, 146, 157,

355 Oligarchische regelingen 123,178.152

rechtskarakter van - 23, 24, 77, 95, 98, Onderneming (begrip -) 80,82,83,84.87,

107, 2.4, 166, 171, 178, 179, 182, 183, 189, 190, 350

300, 314, 355 Onderneming (doel van -) 241, 242,244, 251,

Joint venture overeenkomst 321.332.421,437.450
aard van - 114-116 Onderneming (identiteit van -) 251

belang van - 98 Ondernemingsraad 129, 134, 135, 196,204,

inhoud van - 99-113 214, 219,220, 226,254,287, 329
- adviesrechten van - 226,233,235,240,

Kapitaalbescherming   180,202, 357,359, 332,347,348,349,350
361, 411 - deskundigen in - 349,350

Kartetvorming 26,76,78,79 - Europese - 275,290,296,297,298
Know how 11,110,162 - reglement van

- 352

Konsortiatvertrag (zie ook stemafspraken) - structuurrechten van - 134,   307,   308a,

67, 69, 71, 73, 105,156,157 309

Konzern (zie ook concern) - verhouding met vakorganisaties  347
faktische - 58, 61, 64, 69, 121, 369, 370 Ondernemingsrecht 9,117,176,236,241,242

Vertrags- (zie Beherrschungsvertrag) Onthoudingsverplichtingen 98, 115, 159
Glekhordnungs- (zie daar) Onrechtmatige daad 339,357,431

Konzernbetriebsrat 290 Ontwikkelingsplan   (zie ook: strategie)         10,

98,100,159

Leiding Oprichting 115, 116, 200, 254, 255, 332, 411
dagelijkse - 67,   106.   110,   157,   165,205,    Outside-aandeelhouders (zie: minderheids-aan-
404, 464 deelhouders)

gezamenlijke - 70, 74, 95, 98, 107, 115,
118, 119, 120, 121, 127, 146, 147, 148, 152, Partners
156,157, 215, 228,244,403,450, 451 aansprakelijkheid van - (zie aansprakelijkheid

algemene concern- 28, 33, 48, 52, 55, 57, moeder)
58,59,60,62,63,78,119,127-131,132,139, blijvende zelfstandigheid (zie ook particle

140, 143, 144, 156. 167, 176, 280, 423, 444 Gleichordnung) 18, 23, 86-92, 327

inhoud van - 143,158-163
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controlerend beland in - 111 Strategie

goedkeuringsrechten van - 163 corporate strategy 10, 100, 159, 162
keuze van - 8.10-21 diversificatie (zie daar)

onderlinge verhouding 77.86. 88-94.98 Structuurregeling grote NV/BV 219, 258,

partitle samenwerking - 7,86-93,102,103, 283,303
156 criteria voor - 303.304. 305. 308

verhouding tot joint venture 110,111,157 gemitigeerde toepassing van - 120, 132,

Policy Committee 105.106,107,116,157, 146.148,157,247a, 288,322, 323,324,325,
301 136

Precontractuele verhoudingen 101 opschuifmechanisme in - 305, 307. 308,
Prioriteitsaandelen 152 314
Publicatie 127. 357, 405, 411, 412, 415, 424, vrijstelling van - 120,  146,  148, 157, 216,

425,438,439,440,445,452,455,461 247a, 288, 304, 306, 309. 315, 322, 324
vrijstelling van - VIII, 136, 183, 193, 216, . vrijwillige toepassing 309, 313, 314, 322
415,440, 453 - en alg. concernleiding 132,154, 204

Raad van Commissarissen (Toezicht) 127, Tandemovername 112,201,202,338,401
210, 214, 283
- taak 133.134.224. 247.285. 312. 318 Vakorganisaties 204, 213, 223, 226, 234, 235,- samenstelling 120, 134. 223, 247, 296, 240, 253, 254, 268, 338, 340, 341, 347, 348, 349,
312 352

vaststelling jaarrekening door - 134 Vennootschap onder firma 7, 35, 36, 75,76,

goedkeuringsrechten van - 131, 133, 134, 104, 114, 171, 173-178

223, 233, 240, 247, 248, 249, 315, 318, 323 Vennootschappelijk belang (zie ook institutio-     1 
- van partners 210,224 nele/instrumentele opvatting) 84, 85, 124,    E
informatierechten van - 133,224,308,309

125,133,177,198,207,210,217,223,235.241,      - in SE-statuut 296,297,298 355,423,468
- in 5e Richtlijn 274,384

Rechtspersoonlijkheid  (zie ook: crediteurenbe- t:Trtgne 'gen  rn':22..  56,411't':'· 368   9
scherming, beperkte aansprakelijkheid, lifting Verschmelzung 244
the veil, doorbraak van aansprakelijkheid) Voorontwerp Richtlijn Concernrecht 118,

van v.o.f. 172-176 121, 137, 280, 385-409,469
normatieve functie van - 170, 172 concernbegrip in - 142,385, 388,393,394,

- van rechtspersonen Boek 2 174-178 398. 405. 407

- en institutionele opvatting 170,171,175 belang dochter in 390. 394
en contractuele samenwerking 171, 175, instructierecht in - 197, 389, 391,393,394
178 joint venture begrip in - 158, 166, 198,

relativering van - 172, 173, 176, 356, 410 400-408

Reserveringen 109,372,406
Waarderingsgrondslagen 108, 162

Samenvoeging jaarrekening (zie: consolidatie) Wipaandelen 105,153
Shop stewards 260 Wip commissarissen 105,152,153
Stema fspraken (zie ook: Konsortialvertrag)

22, 105, 146-148,152,153,155,157,334 Zelfstandigheid joint venture 163, 207
Stortingsplicht 411, 416 Zekerheidsstelling 372

compensatieverbod bii - 411

328

*



Bibliotheek K. U. Brabant

17000011661874


	Inhoud
	Ter verantwoording
	HOOFDSTUK 1 
Algemene terreinverkenningen
	HOOFDSTUK 2 
De structuur van de joint venture naar Nederlands recht
	HOOFDSTUK 3 
Het belangenpatroon in joint-venture-verhoudingen
	HOOFDSTUK 4 
De aandeelhouders in de partners en de bevoegdheid van
het bestuur tot het aangaan van een joint venture
	HOOFDSTUK 5 
De positie van werknemers in joint-venture-verhoudingen
	HOOFDSTUK 6 
De bescherming van crediteurenbelangen in
joint-venture-verhoudingen
	Epiloog
	Summary
	Voornaamste geraadpleegde literatuur
	Artikelenregister
	Trefwoordenregister

