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Voorwoord

De Europese vennootschap is in haar huidige opzet een hybride rechtsvorm
die haar basisregeling vindt in een communautaire verordening en richtlijn,
maar voor het overige wordt ingekleurd door het nationale recht van de
Lid-Staat van vestiging. De hieruit voortvloeiende complexiteit van de
regeling, mede met het oog op haar raakvlakken met uiteenlopende
rechtsgebieden, heeft mij in de afgelopen vier jaar enorm geboeid. De
onzekerheid omtrent het gehele 'SE-project' heeft al die tijd op de
achtergrond meegespeeld. Zij versterkte mij in de overtuiging dat mijn
onderzoek niet zou mogen 'staan of vallen' met het al dan niet verschij nen
van een Statuut voor een Europese vennootschap. Om die reden heb ik
getracht de Europese vennootschap zoveel mogelijk in de nationale
rechtssfeer te plaatsen en het Statuut te toetsen aan enkele problemen die
ondernemers momenteel ondervinden bij het opzetten en instandhouden
van multi-nationale ondernemingen in Europa. Mijn aandacht ging daarbij
vooral uit naar de Europese vennootschap als beurs- en moedermaatschappij
en als joint venture-vennootschap.

Mijn promotor ben ik zeer dankbaar voor zijn begeleiding. Van de vele
en intensieve gedachtenwisselingen met hem heb ik veel geleerd. Hij gaf
mij alle gelegenheid om te leren van de 'sprong in het diepe', maar
corrigeerde mij tijdig op de momenten en plaatsen waar dat nodig was.
Mijn dank gaat bovendien uit naar een aantal naaste collega's en vrienden
bij wie ik altijd gehoor Yond, met name in die perioden dat het eens tegen
zat. Van essentieel belang is in dat opzicht een rustige en liefdevolle
'thuisbasis'. Zonder de steun en het begrip van Rianne, mijn farnilie en
schoonfamilie, zou ik het karwei niet hebben kunnen klaren.

Tilburg, september 1993

Christian Huiskes
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De codificatie-gedachte is een typisch produkt van de
'Verlichting '. Zij roept het beeld op van een welgeordende
Le Ntnre-tuin met geschoren hagen en kunstige bloemperken,
alles gerangschikt in volmaakte symmetrie. In deze tuin gaan
dejuristen rond als tuinlieden: wiedend, plantend, begietend,
koesterend. Soms wordt de tuin uitgebreid met een nieuw
gedeelte. Dan zijn de tuinlieden druk in de weer met de
aanplant op te kweken tot eenfraaie begroeiing; die harmo-
nisch past in het geheel. Zo gewaagden wij dan ook aan het
slot van de eerste druk van dit boek in hooggestemde
bewoordingen van de taak van rechtspraak en van wetenschap
om het nieuwe rechtspersonenrecht te doordenken in zijn
samenhang met andere onderdelen van het recht en in zijn
betrekking tot de maatschappelijke orde, waarvan dit recht
de normatieve component vormt. Wij gewaagden van de
prakiijk, die zich met ijver in zou werken in het hem geboden
nieuwe normsysteem.
De huidige activiteii van de wetgever roept helaas het beeld
op van een leger mollen, dat gedurig wroetend de nieuw
ontgonnen hoek van de tuin doorkruist, de tuinlieden hoog-
stens de gelegenheid gevend de omgeworpen planten overeind
te zetten, zonder acht te slaan op schone vorm en harmonie.
De hagen staan er ruig en verwilderd bij. Het onkruid van
detaillisme en rommelige formulering tiert welig. Het ware
te wensen, dat de mollen eens een winterslaapje zouden
houden om de tuinlieden de kans te geven de wildernis wat
bij te fatsoeneren. Het ziet er niet naar uit.

F.J.W. LbWENSTEYN
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Inleiding

1 De probleemstelling

De idee voor een supra-nationale rechtsvorm als mogelijkheid voor grens-
overschrijdende samenwerking tussen ondernemingen uit verschillende
Europese Lid-Staten is niet nieuw. AI ruim dertig jaar wordt levendig
gediscussieerd omtrent de wenselijkheid en vormgeving van een regeling
voor een Europese vennootschap (' Societas Europaea', hierna: SE). Deze
studie tracht een bijdrage te leveren aan deze discussie, die nu in een
eindfase lijkt te zijn gekomen. Op 25 augustus 1989 verscheen namelijk
een gewijzigd Statuut voor een Europese naamJoze vennootschap, in 1991
op enkele niet onbelangrijke punten opnieuw gewijzigd, waarin de Com-
missie een geheel andere weg is ingeslagen dan bij haar voorgaande
initiatieven uit 1970 en 1975. De SE is in opzet geevolueerd van een daad-
werkeli jke uniforme Europese naamloze vennootschap naar uiteindeli jk een
'kameleontische' rechtsvorm die haar basisregeling vindt in twee communau-
taire rechtsinstrumenten, maar voor het overige wordt ingekJeurd door de
nationale wetgeving van het land van vestiging en een aantal opties wat
betreft de structuur, de medezeggenschap van werknemers en de financiele
verslaglegging. De commissaris voor de interne markt (Bangemann) heeft
laten weten dat met het oog op invoering van zo'n SE geen ingrijpende
wijzigingen meer verwacht mogen worden. Bovendien worden in Brussel
geluiden hoorbaar die de SE in haar huidige vorm willen introduceren en
een zogenaamd 'Delaware-effect' willen creeren om op deze wijze zou het
sterkste nationale recht dat van toepassing is op de SE zijn uniformerende
werking te laten doen.' Als het ware 'harmonization through the market'
of 'from below'. 2

Met 'Delaware-effect' bedoel ik het verschijnsel dat vennootscbappen rich in andere Lid-Staten
kunnen vestigen met behoud van het op hen toepasselijke recht en aldus een harmoniserende
invloed kunnen uitoefenen op andere rechtsstelsels. Naar het voorbeeld van de Verenigde
Staten waar het vennootschapsrecht van de deelstaat Delaware als het ware als nationaal
vennootschapsrecht fungeert; zie hoofdstuk 2, § 4.2.

2 Vgl. Geens en Timmermans, die - anders dan Struycken - pleiten voor invoering van
de incorporatietheorie binnen de gehele EG om vervolgens de resterende verschillen tussen
nationale rechtsstelsels te laten harmoniseren onder invloed van marktfactoren; zie 'Grensover-
schrijdende samenwerking van ondernemingen', Van der Heijden Inst., Dr. 39 (1992),
discussieverslag, p. 94-99. Timmerman stelt terecht dat dit niet mag leiden tot een 'race
to the bottom', in 'Is versoepeling van het Nederlandse n. v.lb. v .-recht wenselijk?", TVVS
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De SE moet, volgens de Commissie, dienen als een aantrekkelijke vorm
voor internationale concentratie of samenwerking, waarbij ondernemingen
- op grond van het supra-nationale karakter van de SE - niet geconfron-
teerd zullen worden met problemen van juridische, psychologische en fiscale
aard. Als optie naast bestaande nationale rechtsvorrnen moet de SE
ondernemers in de gelegenheid stellen om zich, op grond van zuiver
economische overwegingen, te vestigen binnen het grondgebied van de
gehele Europese Gemeenschap. Door hen vrije vestigingsmogelijkheden
en een communautair juridisch kader aan te bieden, zouden zij een aan de
Europese markt gerelateerde omvang krijgen en op gelijkwaardige basis
de concurrentieslag met Japanse en Amerikaanse ondernemingen kunnen
aangaan.

Centraal in deze studie staat de vraag in hoeverre het Statuut 1991 een
oplossing biedt voor de door de Commissie gestelde respectievelijk de
werkelijk zich in de praktijk voordoende problemen die ondernemingen
tot nog toe ondervinden bij intemationale concentratie. Enerzijds za1 daarbij,
aan de hand van een schets van met name de juridische problemen die
ondernemingen tot op heden ondervinden bij het entameren van duurzame
grensoverschrijdende werkzaamheden of samenwerkingen, getracht worden
een antwoord te vinden op de vraag in hoeverre de SE - met het oog op
zowel haar karakter als haar doel - (nog) een rol kan vervul1en binnen
de Europese interne markt. In concreto luidt dan de vraag of de Commissie
kan volstaan met een regeling die de SE laat hinken op zowel communautair
als nationaal recht. Anderzijds komt de vraag aan de orde in hoeverre de
tekst in het huidige Statuut problemen kan opleveren in de interne structuur
van de SE.

2 Terminologie

Met 'Statuut' wordt in het navolgende de gehele op de Europese vennoot-
schap betrekking hebbende communautaire regeling bedoeld. Wat het Statuut
1991 betreft betekent dit dat zowel de verordening als de aanvullende
medezeggenschapsrichtlijn hieronder worden begrepen. Duidelijkheidshalve
zal dan in specifieke gevallen uitdrukkelijk worden vermeld welk rechtsin-
strument wordt bedoeld. Zo zal bij vermelding van een artikel worden aan-
gegeven of deze zijn grondslag in de verordening (Vo.) of de richtlijn (Rl.)
vindt.

9217, p. 164.
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Met 'oprichtende vennootschappen' (artikel 12 Vo.) wordt in principe
gedoeld op de nv of de bv, alsmede hun buitenlandse equivalenten.
Opgemerkt zij echter dat het begrip veel ruimer kan worden opgevat. Als
'oprichtende vennootschappen' kunnen bijvoorbeeld ook worden aangemerkt
juridische lichamen als gemeenten, provincies, maatschappen, stichtingen
of verenigingen, die een SE in de vorm van een gemeenschappelijke
dochtervennootschap willen oprichten (artikel 2 lid 2 Vo.).

Voor zover (buitenlandse) vestigingen geen afzonderlijke rechtsvormen
betreffen, worden zij hierna aangeduid met de term 'nevenvestigingen',
waartoe filialen, agentschappen en bijkantoren worden gerekend. 3 Volgens
het Hof van Justitie impliceert "het begrip filiaal, agentschap of enige andere
vestiging" (in het kader van artikel 5 sub 5 EEX-Verdragt "een centrum
van werkzaamheid, dat zich naar buiten duurzaam manifesteert als het
verlengstuk van een moederbedrijf, met een eigen directie en materiele
uitrusting, zodat het zaken met derden kan doen, en wei dusdanig dat dezen,
ofschoon wetend dat eventueel een rechtsband met het in het buitenland
gevestigde moederbedrijf zal ontstaan, zich niet rechtstreeks daartoe behoe-
yen te wenden en zaken kunnen doen in bedoeld centrum, dat het
verlengstuk ervan vormt"." In andere gevallen wordt gesproken over juri-
disch zelfstandige rechtsvormen of aan boek 2 BW ontleende begrippen
als dochter-, afhankelijke of groepsmaatschappijen."

Het begrip 'medezeggenschap' van werknemers zou ik hierna gemakshal-
ve zeer ruim willen opvatten in die zin dat het zowel het recht op informatie
(,medeweten'), het recht op consultatie of advies ('medepraten') als het
recht op 'medebeslissen' ornvat.?

3 Zie ook de Handelsregisterwet, bijv. de artt. 14 en 15.
4 Vias, 'Rechtspersonen in het internationaaI privaatrecht', diss. Leiden 1982, Vander Heijden

Inst., nr. 23, p. 155.
5 HvJ 22 nov. 1978, zaak 33178 (Somafer), Jur. 1978, p. 2193, ov. 12. Vgl. de MvT bij

het voorste1 tot wijziging van de Handelsregisterwet in verband met de uitvoering van de
elfde richtlijn betreffende de openbaarmakingsplicht voor in een Lid-Staat opgerichte
bijkantoren van vennootschappen die onder het recht van een andere Staat vallen, TK 1991-
1992, 22 566, nr, 3, p. 2. Honee, 'Concernrecht en medezeggenschapsregelingen', diss.
Nijmegen 1981, Van der Heijden Inst., nr. 21, p. 85 noot 6: vestigingen zijn (ook) "als
zelfstandige eenheden in de maatschappij optredende arbeidsgerneenschappen", zoals bijv.
filialen van een grootwinkelbedrijf.

6 Zie de artt. 2:24a, 24b resp. 152/262 BW.
7 Eigenlijk zou het begrip 'medezeggenschap' gereserveerd moet worden voor enige vorm

van daadwerkelijk 'medebeslissen'; zie Wachter, 'Ontwikkelingen op het gebied van de
medezeggenschap, mede in Europees verband' (1980), p. 7-12.
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3 Terreinafbakening

Om redenen van overzichtelijkheid en duidelijkheid zal het onderwerp van
deze studie in verschillende opzichten worden beperkt. Onderzocht wordt
in hoeverre de SE-vorm ondernemingen uit verschillende Lid-Staten een
zinvolle en effectieve concentratievorm biedt. De in dat kader noodzakelijke
rechtsvergelijking zal ik, op basis van bovengenoemde argumenten, beperken
tot een drietal rechtsstelsels. Uitgangspunt is de SE met zetel in Nederland,
zodat de subsidiair op de SE toepasselijke Nederlandse regeling betreffende
de naamloze en besloten vennootschap centraal zal staan. Daarnaast zal
het Duitse 'Aktienrecht' slechts op die plaatsen in het betoog worden
betrokken waar dit hetzij als voorbeeld voor het SE-Statuut heeft gediend,
hetzij (sterk) afwijkt van het subsidiair toepasselijke Nederlandse vennoot-
schapsrecht. Ook de rechtsstelsels van de Amerikaanse deelstaten zullen
kort worden besproken. De Amerikaanse markt kenmerkt zich namelijk
door verschillende stelsels van vennootschapsrecht, maar in tegenstelling
tot de Europese markt heeft dit in de Verenigde Staten niet geleid tot een
afgrenzing van nationaIe markten. Door een combinatie van factoren hebben
ondernemingen zich op de gehele Amerikaanse markt vrij kunnen bewegen
en zich onder andere daardoor kunnen ontwikkelen tot niet zelden zeer
sterke ondernemingen, die ook op de Europese markt geduchte concurrenten
werden voor Europese ondernemingen.

Het onderzoek wordt in principe ook beperkt tot die onderwerpen, die
in het Statuut voor de Europese vennootschap expliciet worden geregeld:
vennootschapsrechtelijke onderwerpen in eigenlijke zin. Overige onderwer-
pen, waarvan de regeling is overgelaten aan de zogenaamde algemene begin-
selen die aan het Statuut ten grondslag liggen en eventueel aan het nationaIe
recht van de Lid-Staat van vestiging van de SE, zullen niet of slechts kort
aandacht krijgen. Dat geldt niet aIleen voor het fiscale recht, maar ook het
mededingingsrecht, het arbeidsrecht in aIgemene zin en het recht betreffende
de intellectuele eigendom. De toepassing van de SE-vorm in groepsverhou-
dingen komt wei aan de orde. Ondanks dat het Statuut ook wat het groeps-
recht betreft verwijst naar het nationale recht terzake, moet een onderwerp
als dit - dat onJosmakelijk verbonden is met het algemene (in Nederland
voor enkelvoudige verhoudingen geschreven) vennootschapsrecht - zeker
een belangrijke plaats in deze studie krijgen. Immers het valt mijns inziens
niet te verwachten dat Europese ondernemingen, die in meerdere Lid-Staten
activiteiten willen ontwikkelen, zullen afzien van de in Europa 'klassieke'
groepsopbouw. Bovendien doen zich op dit punt interessante problemen
voor. De SE lijkt namelijk enerzijds - wat haar oprichtingsmodaliteiten
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betreft - voor groepsverhoudingen te zijn geschapen, terwijl anderzijds
de toepassing van de SE in groepsverhoudingen ondoordacht en inconsequent
lijkt te zijn geregeld. Een andere uitzondering betreft een ondernemingsrech-
telijk onderwerp als de 'medezeggenschap'. Gezien het belang van deze
problematiek voor het gehele onderwerp, mag zij hier niet buiten be-
schouwing worden gelaten, hoezeer ook door politieke overwegingen bern-
vloed.

4 Methode van behandeUng en nadere terreinafbakening

Van een artikelsgewijze behandeling van het SE-Statuut wordt afgezien.
Ret onderzoek wordt toegespitst op de diverse gebruiks- of toepassingsmo-
dellen van de SE. Aan de hand van deze modellen worden de moge\ijkheden
van de SE als grensoverschrijdende ondernemings-, samenwerkings- en
concentratievorm geschetst. Het Statuut 1991 noemt vijf wijzen om
'oprichting' van een SE vorm te geven: een internationale juridische fusie,
de oprichting van een holding, van een gemeenschappelijke dochter- en
van een enkele dochtervennootschap en tenslotte oprichting door midde\
van omzetting (artikelen 2 en 3 Vo.). Deze oprichtingsvormen kunnen
worden ondergebracht in de volgende modellen, die zoals gezegd de toepas-
singsmogelijkheden van een SE aangeven:
(i) de SE als enkelvoudige vennootschap met nevenvestigingen in meerdere
Lid-Staten;
(ii) de SE als holding-vennootschap met dochters in meerdere Lid-Staten,
hetzij in de vorm van een SE, hetzij als nationale rechtsvormen; een variant
daarop is de SE als sub-holding met daarboven de oprichtende vennootschap-
pen als top-holdings ('siamese twin-constructie');
(iii) de SE als joint venture; en
(iv) de SE als dochtervennootschap."

De keuze van een van de hiervoor beschreven oprichtingsmodaliteiten
is afhankelijk van hetgeen de oprichtende vennootschappen voor ogen staat
bij het vorm geven van hun activiteiten of hun relatie. Willen zij alle
economische werkzaamheden concentreren, dan moeten zij gebruik maken
van de juridische fusie of de oprichting van een holding-SE (het concentra-
tie- of integratiemodel, nrs. i en ii). Betreft het slechts de wens tot
samenwerking op een specifiek terrein of het onderbrengen van (enkele)

8 De joint venture- of docbter-SE kan op baar beurt weer, conform de modellen i en ii,
nevenvestigingen of (klein-) docbters bebben.
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economische activiteiten in een afzonderlijke rechtspersoon, dan kan gekozen
worden voor het samenwerkingsmodeI in een joint venture-SE (iii) respectie-
velijk een dochter-SE (iv). De 'oprichting' van een SE via ornzetting van
een nv is in aile bovengenoemde modellen toepasbaar.

Bij het onderzoek naar de praktische mogelijkheden van de SE zal
teIkens aan de hand van deze toepassingsmodellen worden bekeken of de
structuur van de SE geschikt is en het Statuut werkelijk goed doordacht
is. Dat daarbij van een artikelsgewijze bespreking wordt afgezien betekent,
zo realiseer ik mij, een zeer belangrijke begrenzing van het onderzoeks-
terrein. Voor zover namelijk voorschriften in het Statuut of in het subsidiair
toepasselijke nationale recht vanuit deze optiek niet relevant zijn, worden
zij door mij buiten beschouwing gelaten. Zo zal ik enerzijds in de hoofd-
stukken 3 en 4 weI uitgebreid aandacht besteden aan de wijzen van oprich-
ting, het bijeenbrengen van het kapitaal, de structuur van de SE, de
medezeggenschap van werknemers (daarin) en de financiele verslaglegging
doorde SE. Anderzijds zal bijvoorbeeld niet (uitvoerig) stil worden gestaan
bij de bepalingen inzake het instandhouden van het kapitaal en vermogen
(Titel III), de ontbinding, vereffening, insolventie en staking van betalingen
(TiteI VII) noch de fiscale behandeling van de SE (Titel IX).

Ik merk nog op dat ik mijn onderzoek eind juli 1993 afsloot. De
discussie in Brussel gaat echter onverminderd door. In februari 1993
verscheen er een niet-officieel gepubliceerd document, waarin een overzicht
wordt gegeven van de stand van de Brusselse besprekingen. Aangezien ik
deze tekst relatief laat onder ogen kreeg, was het mij niet meer mogelijk
om uitvoerig stil te staan bij een aantal niet onbelangrijke wijzigingen die
worden voorgesteld in de verordening van het Statuut 1991. Mede met het
oog op het niet-officiele en het voorlopige karakter van de tekst wordt deze
hierna door mij slechts terloops besproken.

Tot slot neem ik hier, anticiperend op een uitvoerige behandeling van
deze kwestie in hoofdstuk 2, reeds stelling omtrent het daadwerkelijk uni-
formerende effect dat de SE zou kunnen uitoefenen binnen de Europese
interne markt. De SE is rechtspersoonlijkheid toegekend op grond van een
verordening, die zowel rechtstreekse werking als voorrang heeft binnen
de nationale rechtssfeer. Nationaal recht, dus ook het internationaal
privaatrecht, dat in strijd is met de regeling (en strekking) van een
verordening moet buiten toepassing worden gelaten. De rechtspersoonlijk-
heid van een SE moet dus in eIke Lid-Staat worden erkend. Dit is vooral
van belang bij de grensoverschrijdende zetelverplaatsing (artikel5bis Vo.
1991), de internationale juridische fusie en het functioneren van de SE als
'single entity business organisation' met nevenvestigingen in meerdere Lid-
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Staten." In hoeverre het subsidiair op de SE toepasselijke nationale recht
van de zetel-lidstaat problemen op zou kunnen leveren, is onder meer
onderwerp van bespreking in hoofdstuk 2.

Alvorens in hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de problemen die ondernemers
kunnen ondervinden bij het opzetten en instandhouden van grensoverschrij-
dende werkzaamheden, samenwerkingen en concentraties, zal in hoofdstuk
1 eerst aandacht worden geschonken aan de wijze waarop de ontwerpen
voor een SE-Statuut, met name op een aantal belangrijke probleemgebieden,
in de afgelopen decennia zijn geevolueerd. In de hoofdstukken 3 en 4 wordt
vervolgens stil gestaan bij de SE als 'beurs- en moedervennootschap'
respectievelijk als 'joint venture-vennootschap'.

9 ABe nevenvestigingen zouden onderworpen zijn aan dezelfde structuur, jaarrekening-regels
(vgl. de elfde richtlijn en art. 7 lid 4 Yo. (SE-Statuut)) en medezeggenschapsvoorschriften
(a1thans voor zover op SE-niveau; op ondememingsniveau is de nevenvestiging, althans
in Nederland, onderworpen aan de regels uit de WOR).
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HOOFDSTUK 1

Het SE-Statuut inhistorisch perspectief: de belangrijk-
ste probleemgebieden

1 InIeiding

In dit hoofdstuk wordt een schets gegeven van de gedachten zoaIs die zich
in de loop der jaren omtrent de SE hebben ontwikkeld. In de paragrafen
2 en 3 volgen allereerst enkele meer algemene historische beschouwingen
en wordt een kort overzicht gegeven van de initiatieven die tot op heden
zijn ontwikkeld. In de paragrafen 4 en volgende wordt inhoudelijk nader
ingegaan op deze ontwerp-regelingen, waarbij een aantaI in mijn ogen
belangrijke probleemgebieden centraaI staan.

2 De eerste gedachten omtrent een supra-nationale samenwerkings-
vorm

2.1 Niet-communautaire initiatieven

De Italiaanse jurist Fedozzi was in 1897 waarschijnlijk de eerste die de
gedachte van een vennootschap naar Europees recht, afgescheiden van de
nationaIe vennootschapswetgevingen, lanceerde. Hij stelde toen reeds dat
een uniforme, van de nationale vennootschapswetgevingen onafhankelijke
samenwerkingsvorm voor ondernemingen een onmisbaar element voor
werkelijke Europese integratie zou kunnen zijn. I

In 1949 werd de idee voor een Europese samenwerkingsvorm leven
in geblazen door de Raad van Europa. De initiatieven van deze Raad, in
de vorm van twee ontwerp-regelingen inzake een 'compagnie europeenne '
(1952), kenmerkten zich door een 'statut octroye', ofwel een door een

Fedozzi, 'Gli enti collectivi nel dirrito intemationale private' (Verona en Padua, 1897);
vermeld in 'Revue des societes', or. I, jan. - maart 1972 (jrg. 90), p. 3. Zie ook Wang,
'Die Europaische Aktiengesellschaft in der EWG' (1964), p. 17 e.v.; hij wijst voorts op
een aantal ontwerp-regelingen voor een supra-nationaal en intemationaal 'Vereinsrechtes',
zoals het ontwerp van het Congres Mondial des Associations Intemationales (1910/1913)
en het on twerp van Von Bar (1912), p. 21 e.v.

8



Het SE-Statuut in historiscn perspectieJ

Europese instantie goed te keuren Europees statuut. Nationale vennootschap-
pen zouden het Europese statuut slechts kunnen aannemen als zij tot doel
hadden publieke diensten te exploiteren of publieke werken uit te voeren,
die de grenzen van een staat overschreden. Ret verzoek daartoe zou moeten
uitgaan van meerdere Lid-Staten van de Raad van Europa. Ret opricht-
ingskapitaal moest worden gestort door overheden c.q. particulieren uit
verschillende staten. Uiteindelijk werd deze idee door de Lid-Staten
verworpen, onder meer vanwege de fiscale voorkeursbehandeling die deze
niet-cornmerciele 'compagnie europeenne' zou genieten.?

Dat nietternin grote belangstelling bestond voor de idee van een Europese
vennootschapsvorm blijkt uit vele symposia en congressen. Van groot belang
waren de inaugurele rede van Sanders en de voordracht van de Franse
notaris Thibierge op het congres van Franse notarissen in 1959. Deze ge-
beurtenissen worden gezien als het startpunt van de discussie omtrent de
Europese vennootschap (SE). 3 Ook in de praktijk werden aanzetten gegeven
voor samenwerkingsverbanden met een zowel internationaal als suprana-
tionaal karakter. Zo werden enkele vennootschappen opgericht waarvan
de statuten waren gebaseerd op bi- of multilaterale verdragen tussen de
betrokken landen. Voor zover onderwerpen niet werden geregeld, wees
het verdrag het toepasselijke nationale recht aan." Als voorbeelden kunnen
worden genoemd 'Scandinavian Airlines System' (1951), 'Eurofina' (1955),
'Societe financiere intemationale ' (1956), 'Societe internationale de la
Moselle' (1956), 'I'Union charbonniere Sarro-Lorraine' en 'Eurochernic'
(1957). Tot slot wijs ik nog op de overeenkomst tussen de Europese Lid-

2 lie Von Caemmerer, 'Entwurf einer Europaischen Gesellschaftsform', in 'Europaische
HandelsgeseUschaft und Angleichung des nationalen GeseUschaftsrechts' (1968), p. 56; Gleich-
mann/Cathala, 'Le statut des societes anonymes europeennes selon la proposition de la
Commission des Communautes europeennes', in 'Revue des societes' nr. I, 1972, p. 9;
Wang, a.w., p. 43-48; Boucourechliev, 'Pour une S.A.R.L. europeenne' (1973), p. 211;
Scholten, 'The European Company', CML Rev. 1967-1968, p. 20.

3 De inaugurelerede 'Naareen Europese N. V.?' (1959) van Sanders aan de toenmaligeNeder-
landse Economische Hogeschool te Rotterdam. Thibierge, 'Le statut de l'etranger et Ie Marche
Commun', p. 270 e.v., 352, 360 e.v., verslag van het 57° congres van Franse notarissen
te Tours in 1959. lie voor overige evenementen Von Caemmerer, t.a.p.; GleichmannlCathala,
'Revue des sccietes', nr. 1, 1972, p. 12.

4 Koppensteiner, 'Intemarionale Untemehmen im deutschen GeseUschaftsrecht' (1971), p.
22 noot 17: de rechtsverhoudingen binnen de vennootschap worden geregeld conform een
Statuut dat in de regel als 'Zusatzprotokoll' of' Anlage' bij het basisverdrag wordt vastgesteld.
Het komt voor dat uitdrukkelijk een of meer nationale rechtsstelsels als subsidiaire bron
van toepassing worden verldaard. Zie oak Wang, a.w., p. 55-{)o; GleichmannlCathala, 'Revue
dessocietes',nr.I,1972,p.9.

9



Hoofdstuk 1

Staten tot oprichting van een Europees Universitair Instituut te Florence"
en de mogelijkheid om zogenaamde 'Gemeenschappelijke Ondernemingen'
op te richten die "van fundamenteel belang zijn voor de ontwikkeling van
de industrie op het gebied van de kernenergie binnen de Gemeenschap" .6

Onder de vlag van de 'Conseil du Patronat francais' werd in 1961 een
concept-regeling voor een Europese naamloze vennootschap ontworpen
en voorgelegd aan het Europese bedrijfsleven en de instanties van de
inmiddels gecreeerde Europese Gemeenschap. Daarin werd een internationa-
Ie rechtsvorm voorgesteld, die gebaseerd zou moeten worden op een
eenvormige wet ('Ioi uniforme'). De overige Lid-Staten reageerden terug-
houdend of zelfs negatief. Zij vreesden nog a1tijd dat hun nationale
rechtsvormenjuridisch, economisch en vooral fiscaal zouden worden achter-
gesteld bij zo'n nieuwe Europese rechtsvorm. Niettemin werd met de
instelling van de Europese Gemeenschap en het streven naar een gerneen-
schappelijke markt de idee van een vennootschap naar supra-nationaal, Euro-
pees recht steeds belangrijker. Temeer daar het Europese bedrijfsleven in
de jaren '60 werd opgeschrikt door enkele spectaculaire overnemingen door
Amerikaanse ondernemingen, terwijl het zelf worstelde met juridische,
psychologische en fiscale problemen bij pogingen om internationaal te
concentreren.?

Op 15 maart 1965 stuurde de Franse regering een nota naar de Raad
van Ministers en de Commissie van de EG met het voorstel om naast
typische rechtsinstrumenten uit het EEG-Verdrag, als richtIijnen (artikel
54 lid 3 sub g) en verdragen (artikel220), een eenvormige wet in het leven
te roepen die een Europese handelsvennootschap zou creeren en reguleren.
Daardoor zouden onzekerheden bij grensoverschrijdende samenwerking
tussen ondernemingen kunnen worden weggenomen. Het op die eenvormige
wet gebaseerde statuut zou facultatief en even gemakkelijk toegankelijk
moeten zijn als de nationale regelingen voor nationale ondernemingen. 8

5 Overeeokomst van 19 april 1972, Trb. 1973,23; 1975,28 en 55.
6 Artt. 45 e. v. Euratom-verdrag.
7 Zie Servan-Schreiber, 'De Amerikaanse uitdaging' ( 'Le defi americain", 1967). Lutter,

'Einfiihrung: Die Entwicklung des Gesellschaftsrechts in Europa', in 'Europaisches
Gesellschaftsrecht', ZGR (Sonderheft I) 1979, p. 35; zie ook Lutter, 'Geniigen die
vorgeschlagenen Regelungen fur eine Europaische Aktiengesellschaft?", AG 10/1990, p.
413-421.

8 Zie ook Scholten, CML Rev. 1967-1968, p. II; Storm, 'Statute of a Societas Europaea",
CML Rev. 1967-1968, p. 266.
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2.2 Het Memorandum inzake de invoering van een Europese handelsven-
nootschap uu 1966

Dat de Commissie hier positief tegenover stond, bleek uit het discussiestuk
in de vorm van een Memorandum dat zij op 22 april 1966 publiceerde.?
De Commissie stelde dat bij de creatie van een SE een samenhangende
oplossing moest worden gevonden voor de vele vraagstukken die zowel
op het gebied van het vennootschapsrecht als op dat van het fiscaal,
financieel en sociaal recht rezen. Een definitieve keuze voor de SE zou,
naar de mening van de Commissie, pas gemaakt kunnen worden nadat aan
de hand van een diepgaand onderzoek is nagegaan "met welke rechtsvorm
de economische vraagstukken het best kunnen worden opgelost" .10

De Commissie inventariseerde een aantal problemen, die ondernemers
ondervonden bij het ontwikkelen van grensoverschrijdende activiteiten, en
suggereerde vervolgens enkele mogelijke juridische oplossingen. In de visie
van de Commissie zou op basis van een Statuut voor een Europese
vennootschap (SE-Statuut), via een internationale juridische fusie of door
oprichting van een (gemeenschappelijke) dochtervennootschap, een SE
moeten kunnen worden opgericht, die - onafhankelijk van de Lid-Staat
van vestiging - onderworpen zou zijn aan uniform communautair recht.
De SE zou dan de mogelijkheid hebben om haar zetel naar andere Lid-Staten
te verplaatsen, zonder dat zij daardoor ontbonden, geliquideerd en in de
andere staat opnieuw opgericht zou moeten worden (in overeenstemming
met het vennootschapsrecht van dat land). Door het aannemen van de
Europese rechtsvorm zouden nationale vennootschappen gemakkelijker
toegang kunnen krijgen tot de Europese kapitaalmarkt(en). Gezien de
aarzelingen van enkele Lid-Staten in het verleden was het voor de Com mis-
sie duidelijk dat de SE - met uitzondering van de voordelen die rechtens
voortvloeien uit het gebruik van een supra-nationale rechtsvorm - niet
bevoordeeld mocht worden ten opzichte van nationale vennootschappen.
De Commissie wees evenwel ook op de omstandigheid dat de SE, om de
problemen te overwinnen die de nationale rechtsvormen ondervinden, de
grootst mogelijke handelingsvrijheid zou moeten krijgen.

Bijzondere aandacht schonk de Commissie tenslotte aan de rechtsgrond
en het rechtsinstrument voor een dergelijk SE-Statuut, daarbij rekening
houdend met de oplossing van belangrijke sociaal-economische vraagstukken

9 Bull. EG. supp!. 9/10-1966.
10 Aldus de Commissie in haar antwoord van II juni 1966 op de schriftelijke vraag nr. 27

van mevr. Strobel op 20 april 1966; PbEG 28 juni 1966,2135166 en 2136/66.
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die verband hielden met de gelijktijdige toepassing van de verschillende
nationale rechtsstelsels. Bij het gebruik van richtlijnen en verdragen op
grond van de artikelen 54 lid 3 (g), 100 en 220 EEGll zouden tal van
juridische en economische problemen slechts ten dele worden opgelost. 12

Ben unificatie van de verschillende nationale rechtsregels zou niet worden
bereikt, aldus de Commissie. Er zouden altijd verschillen tussen nationale
regels blijven bestaan, die onder andere in de rechtsbetrekking tussen
moeder- en dochtervennootschap in verschillende Lid-Staten problemen
kunnen opleveren. Bovendien wordt vastgehouden aan nationale rechts-
stelsels en daarop gebaseerde rechtsvormen, zodat geen oplossing wordt
geboden voor gevallen waarin de rechtsregels van de verschillende landen
gelijktijdig moeten worden toegepast, zoals in het geval van een internationa-
le zetelverplaatsing of een internationale fusie. De Commissie richtte haar
aandacht vervolgens op enerzijds de eenvormige wet, die op grond van
een tussen de Lid-Staten te sluiten verdrag in de nationale rechtsorden zou
moeten worden ingevoerd'", en anderzijds het rechtstreeks tussen de Lid-
Staten geldende 'klassieke' verdrag ter aanvulling van het EEG-Ver-
drag"." Ondanks dat de Commissie een voorkeur kenbaar maakte voor
het verdrag, maakte zij in verband met de ingewikkeldheid van de materie
geen definitieve keuze.I'' Zij liet dit afhangen van het resultaat dat moest
voortvloeien uit een diepgaand onderzoek naar een wenselijke regeling voor
zo'n SE door een aantal nationale experts, onder het voorzitterschap van
de Nederlandse hoogleraar Sanders. Ook een beslissing omtrent de toegang
tot deze regeling voor nationale vennootschappen - welke vennootschappen

11 Verordeningen bleven buiten beschouwing. Tot 1970 werd algemeen aangenomen dat het
EEG-Verdrag - ook art. 235 - niet voorzag in de bevoegdheid om een uniforme supra-
nationale rechtsvorm in het leven te roepen; Wahlers, 'Art. l00a EWGV - Unzulassige
Rechtsgrundlage fiirden geanderten VorschJag einer Verordnung iiberdas Statutder Europai-
schen AktiengeselJschaft?', AG 10/1990, p. 457.

12 Memorandum, p. 15 en 23. Vgl. Scholten, CML Rev. 1967-68, p. 17/18.
13 Als voorbeeld dienden het Verdrag van Geneve over he! wissel- en chequerecht 1930/1931

en de Haagse Conventie betreffende een Eenvormige wet inzake de internationale koop van
roerende lichamelijke zaken van juli 1964.

14 Als voorbeeld dienden hier de grote intemationale uniformeringsverdragen: het verdrag van
Warschau van 1929 inzake het intemationale luchtvervoer (gewijzigd in 1955), het CIM
van 1890/1961 inzake het goederenvervoer per spoor, het CIV van 1924/1961 inzake he!
intemationaal vervoer per spoor van personen en goederen, het CMR van 1956 inzake bet
intemationaal vervoer van goederen over de weg, en het verdrag van New York betreffende
de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale uitspraken van 1958.

15 Memorandum, p. 15 tim 18 (eenvorrnige wet) en p. 18119 (verdrag).
16 Memorandum, p. 23/24.
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wei of niet gebruik mochten maken van de nieuwe rechtsvorm - werd
afhankelijk gesteld van het onderzoek van deze 'werkgroep-Sanders".

3 Het voorontwerp-Sanders en de ontwerpen van de Commissie
in kort bestek

Het onderzoek van de 'werkgroep-Sanders"? werd in een record-tempo
voltooid in december 1966 en resulteerde begin 1967 in een voorontwerp
voor een Europese handelsvennootschap, onder persoonlijke titel van
Sanders. 18 Het voorontwerp had primair tot functie een overzicht te geven
van de problemen die konden optreden bij de creatie van een SE. Het werd
gepresenteerd als een ontwerp voor een regeling door de Commissie zelf
te treffen." Bij lezing van het voorontwerp valt dan ook direct op dat
Sanders c.s. bij elk probleem aile mogelijke oplossingen met elkaar
vergeleken, tegen elkaar afwogen en vervolgens de- in hun ogen - meest
geschikte oplossing aan de Commissie aanboden. Zo besprak Sanders in
de inleiding bij zijn voorontwerp uitvoerig het toepassingsgebied, het karak-
ter en de rechtsgrondslag die het Statuut zou kunnen krijgen.

Op 24 juni 1970 kwam de Commissie met een eigen ontwerp-Statuut
voor een Europese naamloze vennootschap dat sterk geinspireerd leek door
het voorontwerp van Sanders. 20 Op 30 juni 1970 werd dit ontwerp-Statuut
ingediend bij de Raad en vervolgens voor advisering naar het Economische
en Sociaal Comite (ECOSOC) en het Europees Parlement (EP) doorge-
stuurd. Beide instellingen juichten het initiatief van de Commissie toe en
verklaarden overtuigd te zijn van het nut van de SE als internationale
concentratievorm en de noodzaak hiervan voor de verwezenlijking van de
doeleinden van het EEG-Verdrag. Tegelijkertijd stelden zij echter enkele
belangrijke voorwaarden voor acceptatie van het voorstel." Op 13 mei

17 Bestaande uit: E. Arendt, E. von Caemmerer, L. Dabin, G. Marty, G. Minervini en P.
Sanders.

18 'voorontwerp voor een statuut voor Europese naamloze vennootscbappen', in de serie concur-
rentie - 1967, deel 6.

19 Zie het voorwoord van Sanders bij het voorontwerp. Zie ook Sanders, 'W aarom een Europese
N.V.?', NV febr.lmaart 1968, nr. 11/12, p. 189.

20 PbEG nr. C124, 10 oktober 1970; Bull. EG. 8-1970, suppl. 815970. Zie Sanders, 'De
Europese N. V. " NV april/mei 1971, nr. 112, p. I.

21 Advies van her ECOSOC volgdeop 25 okt. 1972, PbEG nr. C131/32-48 van 13 dec. 1972.
Een definitief advies van het EP volgde op II juli 1974, PbEG nr. C93 van 7 aug. 1974.
Op 12 dec. 1972 werd op een plenaire zi tting van het Europees Parlement een eerste ontwerp-
resolutie (verslag-Pintus, EP. ZitI. doc. 178/72) van de juridischecommissie terugverwezen.
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1975 verscheen een gewijzigd ontwerp-Statuut." In de toelichting bij dit
ontwerp blijkt dat de Commissie bij haar wijzigingen niet slechts rekening
heeft gehouden met de adviezen van het ECOSOC en het EP, maar ook
met de aanbevelingen van werkgevers- en werknemersorganisaties en de
toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. De voor-
schriften in het Statuut waren bovendien aangepast aan de inmidde!s
ingediende harmonisatierichtlijnen en de door de Lid-Staten geformuleerde
verdragen op grond van artikel 220 EEG. 23 Door de Raad werd een ad
hoc-werkgroep, bestaande uit nationale deskundigen, ingesteld die tussen
1976 en 1982 werkte aan een eerste lezing van het Statuut 1975.

In 1982 werden de besprekingen opgeschort toen de beeindiging van
de eerste lezing athankelijk werd geste!d van de indiening van een vooront-
werp voor een (negende) richtlijn tot harmonisatie van het concernrecht.
Vee! waarschijnlijker is echter dat naast groepsrechtelijke bezwarerr" ook
andere problemen een grate rol hebben gespeeld, zoals de gedetailleerdheid
van het Statuut, de afbakening tussen het Statuut en het nationale vennoot-
schapsrecht alsmede de fiscale regeling. Met name tegen de uniforme
regeling van de medezeggenschap van werknemers in de SE bestond, gezien
de grote verschillen op dit terrein in de Lid-Staten, een sterke weerstand."

Pas op 9 april 1974 kwam de juridische commissie met een nieuwe ontwerp-resolutie (verslag-
Brugger, EP. Zitt. doc. 67174, p. 1-185). Enkele a1gemene wensen betroffen de onderlinge
afstemming van het Statuut en andere cornmunautaire voorstellen op het terrein van het
vennootschapsrecht, om te voorkomen dat er discrirninaties tussen vennootschappen naar
nationaal recht en Europees recht zouden optreden. Tevens moest de fiscale harmonisatie
worden bespoedigd, om te voorkomen dat fiscale motieven de zetel van de vennootschap
zouden bepalen en de SE fiscaal zou worden bevoordeeld. Tijdens de plenaire zitting van
het EP op woensdag 10 juli 1974 voerde ook de verantwoordelijke Deense commissaris
Finn Gundelach het woord. Hij verklaarde dat van de ruirn 140 amendementen die in totaal
werden ingediend op het voorstel uit 1970 er hooguit de helft voor de Commissie acceptabel
waren, a1thans voor bespreking in aanmerking kwamen; zie 'Debates of the European
Parliament', zitting van woensdag 10 juli 1974, p. 137-142.

22 a.g.v. art. 149 lid 2 EEG, later - na aanpassing aan de Europese Akte van 1986 - art.
149 lid 3. Het Statuut is van 13 mei 1975, Bull. EG suppl. 4175.

23 Bull. EG suppl. 4175, p. 135. Boukema, 'Het Europese Parlement over de Europese N. V. "
TVVS 1974, nr. 12, p. 342; Tirnmermans, 'Het gewijzigde Statuut voor de Europese N. V.
(J)', TVVS 1975, nr. 10, p. 2671268.

24 Bartman/Dorresteijn, 'Van het Concern', p. 266-270: de grondslag van de feitelijke, informele
groepsverhouding met aJs autornatisch gevolg doorbraak van aansprakelijkheid ging velen
te ver.

25 Zie bijv. ook de Commissie in haar Memorandum van 8 juni 1988, p. 9 (zie hiema); het
advies van het ECaSaC over dit Memorandum, 24 nov. 1988 (p. 2, or. \.5); de toelichting
bij de ontwerp-resolutie van de commissie juridische zaken van het EP (PE 127 .370/def. ,
p. 7, nr. 5). Boukema, TVVS 1974, nr. 12, p. 341; Rasner, 'Die Europaische Aktienge-
sellschaft (SE) - ist sie wiinschenswert?", ZGR 311992, p. 316/317, wijst ook op het
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Pas in 1985, in het zogenaamde 'Witboek inzake de voltooiing van de
interne markt'r", werd nogmaals de noodzaak van een snel besluit omtrent
het SE-Statuut 1975 - of een gewijzigde versie hiervan - voor de
voitooiing van de interne markt benadrukt. Later tijdens de bijeenkomst
van de Europese Raad te Brussel, van 29 en 30 juni 1987, herhaalde de
voorzitter van de Commissie (Jacques Delors) nogmaals het belang "snelle
vorderingen te maken met betrekking tot de aanpassingen van het vennoot-
schapsrecht waardoor de oprichting van een vennootschap naar Europees
recht mogelijk wordt" .27

In vervolg daarop legde de Commissie op 8 juni 1988 - in de vorm
van een Memorandum - een discussiestuk betreffende een SE-Statuut voor
aan het Europees Parlement, de Raad en de sociale partners, met het verzoek
binnen zes maanden hun mening kenbaar te maken." Met het oog op
enerzijds de totstandkoming van een interne markt en de behoefte aan
internationale industriele samenwerking"; en anderzijds het wegnemen
van de momenteel bestaande juridische belemmeringen bij grensover-
schrijdende herstructureringerr" zou de SE nieuw leven ingeblazen moeten
worden. Van wezenlijk belang was dat daarbij aIle relevante belangen-
groepen moesten worden betrokken. Met name de werknemers moesten
in de voItooiing van de interne markt "een resuItaat zien waaraan zij hebben

ontbreken van een monistisch structuurmodel. In het bedrij fsleven bestonden bezwaren tegen
een Statuut dat een regeling voor de medezeggenschap van werknemers bevatte. Ook de
vakorganisaties in bepaalde Lid-Staten waren terughoudend op dit punt, waarschijnlijk be-
vreesd voor verlies van zeggenschap. N.a.v. bet Statuut 1975 stelt Raaijmakers dat vaststelling
niet mogelijk is, zolang het medezeggenschaps-, concem- en fiscale recht van de Lid-Staten
niet verder is geharmoniseerd; 'Joint ventures', diss. Tilburg 1976, Van der Heijden Inst.,
nr. 14, p. 181, Dr. 279.

26 Bull. EG 6- I985, 1.3. 1. e. v .; VI: "Schepping van passende voorwaarden voor samenwerking
tussen ondernemingen", "Schepping van een rechtskader ter bevordering van de samenwerking
tussen ondememingen" (§ 137).

27 Bull. EG 6-1987,1.1.14 (§ 1).
28 Memorandum inzake de 'Interne markt en industriele samenwerking - Statuut van de Europe-

se vennootschap - witboek over de interne markt, punt 13T, 8 juni 1988 (COM(88) 320
def. - doc. C2-204/88), Bull. EG suppl. 3/88. Ingediend door voorzitter Delors en Lord
Cockfield, in overeenstemming met de heren Marin, Matutes en Schmidhuber. Conform
art. 198 EEG.

29 Met name ter versterking van de concurrentiepositie op de Europese markt en wereldmarkt,
p.9/10.

30 Waarbij de Commissie wees op de onmogelijkbeid van grensoverschrijdende juridische fusies,
de fiscale verschiIIen, de verschiIIen in nationaaI vennootschapsrecht, administratieve moei-
lijkbeden bij grensoverschrijdende samenwerking, de verschiIIende regelingen betreffende
werknemersmedezeggenschap en de moeilijkbeden om een groep als ren economische eenheid
te besturen (p. 10/1 I).
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bijgedragen en dat hun belangen op de juiste wijze beschermt" . De reacties
van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV)3J, de grootste
Europese werkgeversorganisatie (UNICE)32, het ECOSOC33, het Ep34
en de Raad van Ministers" waren in grote lijnen positief."

De Commissie gaf vervolgens te kennen dat zij zich op 24 mei 1989
over een eventueel voorstel zou beraden. Reeds op 12 juli van dat jaar
verscheen een nieuw ontwerp-Statuut, dat conform de voorstellen in het
Memorandum van 1988 in vele opzichten afweek van de vorige ontwerpen.
Het ontwerp, bestaande uit een verordening en een aanvullende richtlijn,
werd op 25 augustus 1989 bij de Raad ingediend" en vervolgens voorzien
van de adviezen van onder andere het ECOSOC en het EP.38 A1vorens
de Raad zich kon uitlaten over dit voorstel, verscheen op 16 mei 1991
opnieuw een gewijzigd ontwerp-Statuur", "illustrating the emphasis the
Commission puts on the project "40. De onderhandelingen daarover zijn

31 European Trade Union Confederation (ETUC); Advies van 6 en 7 okt. 1988: Resolution
on the Memorandum on the Statute for the European Company van 1 en 2 dec. 1988.

32 European Company Statute, rapport van 7 nov. 1988 (22.6/13.1).
33 Rapport van 24 nov. 1988, CES (88) 1233, p. 1-14; PbEG or. C23, 30 jan. 1989, p. 36.
34 Door de Commissie geraadpleegd bij schrijven van 20 juli 1988. Resolutie over het memo-

randum van de Commissie 'Interne markt en industriele samenwerking - statuut van de
Europese Vennootschap - witboek over de interne markt, punt 137', in: Teksten aangenomen
door het Europese Par1ement, plenaire vergadering op donderdag 16 maart 1989, p. 95-97;
PbEG or. C96, 17 april 1989, p. 163. Zie ook de ontwerp-resolutie met toelichting van
de commissiejuridische zaken en rechten van de burger (verslag Rothley, PE 139.411),
en de adviezen van de commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid en
de commissie sociale zaken en werkgelegenheid (PE 127.370/def, p. 5·19, en bijlage, p.
3-6).

35 Vergadering van 18 nov. 1988. Zie Bull. EG 11-1988, nr. 2.1.114.
36 Zij het dat kanttekeningen werden gezet bij de voorgestelde medezeggenschapsregeling. Zie

voor een uitvoerige bespreking van deze reacties: Figge, 'Mitbestimmung auf Unternehmense-
bene in Vorschlagen der Europaischen Gemeinschaften' (1992), p. 196-204.

37 PbEG or. C263, 16okt. 1989, p. 41 e.v., COM (89) 286 def. - SYN 218 en SYN 219.
38 Adviesvan hetECOSOC van 28 maart 1990, PbEG or. CI24 van 21 mei 1990,p. 34. Advies

van het EP van 24 jan. 1991, PbEG or. C48 van 25 febr. 1991, p. 54,72; zie voor de
amendementen de notulen van de vergadering van het EP van donderdag 24 jan. 1991: PE
148.554.

39 O.g.v. art. 149 lid 3 EEG. De verordening van 16 mei 1991 is gepubliceerd in PbEG. or.
C176 van 8juli 1991, p. I, COM (91) 174 def. - SYN 218; de aanvullende richtlijn van
6 april 1991 in PbEG. nr. C138 van 29 mei 1991, p. 8, COM (91) 174 def. - SYN 219.
Op 7 nov. 1991 is voor het eerst op politiek niveau (onder Nederlands voorzitterschap) in-
houdelijk gesproken over het SE-Statuut en een principe-akkoord bereikt omtrent de
verschillende oprichtingswijzen en de gedifferentieerde medezeggenschapsmodellen; zie de
notitie van de staatssecretaris van Justitie aan de Tweede Kamer van 19 maart 1992, TK
1991-1992,22559, nr. I, p. 13.

40 Wehlau, 'The societas europea: a critique of the commission's 1991 amended proposal',
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nog gaande en zullen op korte termijn naar verwachting niet meer leiden
tot een aanvaarding door de Lid-Staten." Wei verscheen er op 5 februari
1993 een niet-officieel document, hierna aangeduid als 'werktekst', waarin
een overzicht wordt gegeven van de stand van de discussie in de ad hoc
werkgroep 'Europese vennootschap' (bestaande uit ambtenaren uit de
verschillende Lid-Staten). Daaruit blijkt dat door de nationale delegaties
op diverse punten wederom een aantal niet onbelangrijke wijzigingen worden
voorgesteld.? Met het oog op het niet-officiele en voorlopige karakter
van de 'werktekst' wordt deze hierna door mij slechts summier, op een
aantal plaatsen, in het betoog betrokken. Centraal staat de huidige ontwerp-
regeling van de Commissie uit 1991.

In het hierna volgende overzicht is het niet mogelijk het voorontwerp-
Sanders, evenals de daarop volgende ontwerp-regeIingen van de Commissie,
volledig te behandelen. Daarvoor zijn zij te omvangrijk. De regelingen
worden daarom door mij aan de hand van de volgende punten beIicht: de
rechtsgrond en het rechtskarakter van de SE (§ 4), de oprichting en toegan-
kelijkheid van de SE-vorm (§ 5), de uniformiteit van de regeling (§ 6),
de structuur van de SE (§ 7), de medezeggenschap van werknemers (§ 8)
en de regels van concem- of groepsrechtelijke aard (§ 9). Deze onderwerpen
geven naar mijn mening een duidelijk inzicht omtrent de aard en het beoogde
functioneren van de SE en vormen bovendien de meest controversiele
kwesties. In de volgende hoofdstukken wordt inhoudelijk dieper op het
Statuut 1991 ingegaan.

4 Rechtsgrond en rechtskarakter van de SE

4.1 Het rechtskarakter van de SE

De constante factor in alle tot op heden gedane voorstellen voor een SE
is het karakter van de rechtsvorm. De SE dient als Europese kapitaal-

CML Rev. 29 (1992), p. 473-510 (474). Zie echter 'Europe', 9/10 nov. 1992, nr. 5854
(new series), p. 11: "This regulation is no longer considered of capital importance for the
implementation of the Internal Market".

41 Vgl. Van der Grinten, 'Europese n. vT', in 'Grensoverschrijdend privaatrecht - Opstellen
aangeboden aan Mr J. van Rijn van Alkemade' (1993), p. 109 (hiema: 'Van Rijn van
Alkemade-bundel').

42 Doc. 4517/93, p. I-59. Deze laatste mij bekende tekst, die zich overigens beperkt tot
wijzigingen in de verordening, is niet gepubliceerd.
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vennootschap aan ondernemingen uit diverse Lid-Staten een facultatief com-
munautair juridisch kader te bieden waarin zij kunnen samenwerken of
samensrnelten.P Zij heeft een in aandelen verdeeld kapitaal, dat verhandeld
kan worden op alle nationale kapitaalmarkten. Het Statuut verleent haar
rechtspersoonlijkheid met als gevolg dat de SE niet slechts - als draagster
van rechten en verplichtingen - rechtshandelingen kan verrichten, maar
ook in rechte kan worden aangesproken. De aandeelhouders zijn voor
eventuele schulden van de SE slechts aansprakelijk tot het bedrag dat op
hun aandelen behoort te worden gestort. In het voorontwerp-Sanders en
het Statuut 197011975 werd bovendien bepaald dat de SE, ongeacht het
doel van de onderneming die zij uitoefent, het karakter van een handels-
vennootschap heeft. Zij zou dus voor elk gewenst doel in het leven kunnen
worden geroepen, ook al was dat doel met (rechtstreeks) op winst gericht.
Deze bepaling moest voorkomen dat de SE in bepaalde Lid-Staten
onderworpen zou worden aan andere regels dan vennootschappen naar
nationaal handelsrecht. 44

Met uitzondering van haar supra-nationale karakter, dat haar de moge-
lijkheid moest bieden in alle Lid-Staten uniform en onafhankelijk van het
nationale vennootschapsrecht op te treden, mocht de SE met ten koste van
nationale vennootschappen bevoordeeld worden. In elke Lid-Staat wordt
zij - onverminderd de bijzondere bepalingen van deze verordening -
"wat haar rechten, bevoegdheden en verplichtingen betreft, als een naamloze
vennootschap naar nationaal recht behandeld" .45 Dat de SE in de voorstel-
len van 1989 en 1991 veel van haar uniformiteit heeft verloren, dat wil
zeggen in vele opzichten aan het nationale recht van de zetel-lidstaat wordt
onderworpen, zal in paragraaf 6 nader worden toegelicht.

43 Zie 'Het Europees Parlement over de Europese N.V.', Euromarkt-Nieuws, jan. 1975, p.
4.

44 Volgens de toelichting bij art. I-I van het voorontwerp moest rekening worden gehouden
methet feitdat in Frankrijk, Duitsland, Belgie en Luxemburg wat de rechterlijke competentie,
het materiele recht en de mogelijkheden voor faillissement betreft, een onderscheid wordt
gemaakt tussen vennootschappen naar burgerlijk recht en vennootschappen naar handelsrecht.

45 Artt. I lid 4 Statuten 1970/1975; art. 7 lid 4 (Vo.) Statuut 1991. Het discriminatieverbod
verzekert de SE een gelijke behandeling wat betreft de toegang tot activiteiten, kredietmoge-
Iijkheden, uitgifte en notering ter beurze van effecten. In het Statuut 1991 wordt een
uitdrukkelijke bepaling dat de SE, ongeacht haar doel, een handelsvennootschap is (art. 1
lid 3) met het oog op art. 7 lid 4 niet meer noodzakelijk geacht.
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4.2 De rechtsgrond

Sanders zocht de rechtsgrond en het rechtsinstrument voor het SE-Statuut
niet in het EEG-Verdrag. Hij trok de lijn door die de Cornrnissie al in het
Memorandum uit 1966 had getrokken en beperkte zich tot de eenvorrnige
wet en het klassieke verdrag als enige relevante opties. Ondanks het feit
dat hij niet expliciet blijk gaf van een voorkeur, blijkt uit de inleiding bij
zijn voorontwerp dat hij meer voelde voor een verdrag."

Voor het Statuut 1970/1975 koos de Comrnissie uitdrukkelijk voor een
verordening op basis van artikel 235 EEG. 47 Een eenvormige wet of een
klassiek verdrag tussen de Lid-Staten zou buiten de Commissie om tot stand
zijn gekomen en dus in beginsel buiten de invloed van de Cornmissie of
enig ander Gemeenschapsorgaan hebben gestaan. Een comrnunautaire
regeling als de verordening bood het voordeel dat de Commissie niet alleen
het initiatiefrecht had om een ontwerp-regeling op te stellen, maar later
ook eventuele wijzigingen aan kon brengen. Ret Hof van lustitie kon als
centrale rechterlijke instantie bij eventuele problemen worden ingeschakeld
om de uniforme interpretatie en toepassing van de regeling zeker te stellen.
Bovendien kenmerkt de verordening zich door haar algemene strekking,
een verbindendheid in al haar onderdelen en een rechtstreekse toepas-
selijkheid in alJe Lid-Staten (artikel 189 EEG). Aileen een gedetailleerde
regeling neergelegd in een verordening kon een uniform rechtsstelsel, dat
onathankelijk van de nationale rechtsstelsels zou moeten bestaan, verwezen-
lijken." De Statuten 1970 en 1975 bestonden uit 284 artikelen en enkele
bijlagen." Ret facultatieve karakter van de regeling zou tenslotte het
bezwaar weg kunnen nemen dat het Statuut op vele punten strenger was
dan nationale regelingen."

De Commissie was genoodzaakt om op artikel 235 EEG terug te vallen,
omdat dit artikel het mogelijk maakt om, ondanks dat het EEG-Verdrag
geen of een onvoldoende doeltreffende specifieke bevoegdheid verleent,

46 Voorontwerp, inIeiding, p. 12-15. Anders Figge, a.w., p. 176.
47 PbEG nr. C124/2, Preambu1e, ov. 7.
48 Sanders, NV 1971, p. 2.
49 Het Statuut 1970 kende slechts un bij1age waarin strafbepalingen waren opgenomen. Het

Statuut 1975 telde vier bijlagen, waarin naast verme1ding van de diverse nationale werkne-
mersvertegenwoordigingen (I) en strafbepalingen (IV) ook reglementen waren opgenomen
voor de verkiezing van werknemersvertegenwoordigers in een Europese Ondememingsraad
(IT) en een Raad van Toezicht (III).

50 Anders dan communautaire richtlijnen grijpen verordeningen niet zo diep in het nationale
vennootschapsrecht in, aldus Timmermans, 'Multinationale concerns en Europees
vennootschapsrecht', Nieuw Europa 2, 1976, p. 89.
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toch met eenparigheid van stemmen een communautaire regeling vast te
stellen, mits deze noodzakelijk is om in het kader van de gemeenschappelijke
markt een van de doelstellingen van de Gemeenschap te verwezenlijken."
Ret creeren van een supra-nationale rechtsvorm die onderworpen zou
worden aan uniforme communautaire rechtsvoorschriften, vergemakkelijkt
weliswaar het vrije vestigingsverkeer en bevordert op die wijze de
totstandkoming en werking van de gemeenschappelijke markt, maar is geen
bevoegdheid die het EEG-Verdrag expliciet verleent.

Ret SE-Statuut 198911991 is neergelegd in twee rechtsinstrumenten, een
verordening en een richtlijn, die hun grondslag vinden in twee afzonderlijke
rechtsgronden. In de verordening vindt men de vennootschapsrechtelijke
regeling. In de richtlijn de medezeggenschapsregeling. De medezeggen-
schapsrichtlijn is gebaseerd op artikel 54 lid 3 (g) EEG. De rechtsgrond
voor de verordening heeft de Commissie dit keer gezocht in artikel lOOA
lid 1 EEG.52 Artikel IOOA biedt de Raad namelijk de mogelijkheid om,
op voorstel van de Comrnissie en in samenwerking met het ECOSOC en
het EP, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen maatregelen vast
te stellen "inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuurs-
rechtelijke bepalingen van de Lid-Staten die de instelling en de werking
van de interne markt betreffen". De kans dat enkele Lid-Staten in geval
van een vereiste eenparigheid van stemmen het Statuut zouden kunnen blok-
keren, heeft de Commissie daarmee zoveel mogelijk willen beperken."

In overweging 7 van de preambule bij de verordening verklaart de Com-
missie dat "een dergelijke verordening rechtstreeks deel uitmaakt van de
nationale wetgevingen en tot de onderlinge aanpassing daarvan bijdraagt,

51 Om inbreuken op de soevereiniteit van de Lid-Staten zo beperkt mogelijk te houden hebben
de organen van de Europese Gemeenschappen, met name de Commissie en de Raad, bij
het opstellen van het EEG-Verdrag geen algemene machtiging gekregen "om binnen de
werkingssfeer van het Verdrag te regelen en te beschikken" . Hen zijn daarentegen vele beslis-
singsbevoegdheden (' competences d' attribution ')expl iciet toegekend op grond van speci fieke
Verdragsartikelen. Om niettemin de leemten in het stelsel van bevoegdheden op te vullen,
voorziet het Verdrag in art. 235 als vangnet. Zie KapteyniVerLoren van Themaat, 'Inleiding
tot het recht van de Europese Gemeenschappen' (1987), p. 81182; Wahlers spreekt over
"Das Prinzip der begrenzte Ermiichtigung", AG 10/1990, p. 450.

52 In samenhang met de artt. 8A en 8B EEG; geintroduceerd door de Europese Akte van 28
februari 1986 (Bull. EG suppl. 2/86, p. 12), inwerkinggetreden op I juli 1987. Alhoewel
de Commissie in de Slotakte bij de Europese Akte verklaarde dat zij bij haar voorstellen
o.g. v. art. 100A "bij voorkeur het instrument van de richtlijn (zal) gebruiken, wanneer de
harmonisatie in een of meer Lid-Staten een wijziging van wettelijke bepalingen met rich
meebrengt" (Bull. EG suppl. 2/86, p. 26).

53 Wehlau, CML Rev. 29, 1992, p. 479-481.
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zodat zij een maatregel vormt tot onderlinge aanpassing van de wettelijke
bepalingen van de Lid-Staten, die op de totstandbrenging en de functionering
van de interne markt is gericht". Blijkbaar vat de Commissie het begrip
'onderlinge aanpassing' op als een algemene norm ('Oberbegriff), waarbij
zij een gradueel onderscheid aanbrengt tussen harmonisatie en unificatie.
Unificatie is dan de meest intensieve vorm van 'aanpassing"." Of door
de Lid-Staten terzake voorschriften zijn of nog worden vastgesteld is
irrelevant. Ook in het geval dat een nationale regeling ontbreekt, kan de
totstandkoming of werking van de interne markt in gevaar komen." Een
voorwaarde is echter wei, zo stelt Wahlers naar mijn mening terecht, dat
Lid-Staten in elk geval de mogelijkheid hebben om op een bepaald terrein
nationale voorschriften vast te stellen. Aanpassing van nationale voorschrif-
ten veronderstelt immers een corrigerende functie. Op basis van enkel natio-
nale voorschriften kan echter geen supra-nationale rechtsvorm worden
gecreeerd, zodat een SE-Statuut ten opzichte van het nationale recht noch
harmoniserend (wijzigend), noch unificerend (opzij schuivend) kan
werken."

Ondanks de mogelijkheid om via artikel lOOA de kans op acceptatie
van de verordening te vergroten, en de onwil van enkele Lid-Staten met
name ten aanzien van de medezeggenschap van werknemers te omzeilen,
verdient het mijns inziens de voorkeur om artikel235 EEG als rechtsgrond
te heroverwegen. Zulks ook op grond van het tweede lid van artikel lOOA.
Lid 2 sluit namelijk toepassing van het eerste lid uit voor zover het fiscale
bepalingen, bepalingen inzake het vrij verkeer van personen en bepalingen
inzake de rechten en verplichtingen van werknemers betreft. De Commissie
was met het oog op deze beperking genoodzaakt de medezeggenschapsrege-
ling op een afzonderlijke rechtsgrond te baseren." Deze is zoals gezegd

54 Zie ook Wahlers, AG 10/1990, p. 452/453. Evenals de commissie juridische zaken van
het EP (PE 139.411, 19 apriI1990, p. 40), die in haar advies bij het Memorandum uit 1988
reeds een splitsing van het Statuut voorstelde; zie Figge, a.w., p. 204.

55 Een andere opvatting zou met zich meebrengen dat de nationale wetgevers eerst regelingen
zouden moeten vaststellen, die vervolgens op EG-ruveau weer geharmoniseerd zouden moeten
worden. Zulks zou bovendien in strijd zijn met art. 5 EEG, op grond waarvan Lid-Staten
verplicht zijn zich te onthouden van maatrege1en die de verwezenlijking van de doelstellingen
van het EEG-Verdrag in gevaar kunnen brengen; zie Wahlers, AG 1011990, p. 453.

56 Wahlers, AG 10/1990, p. 454; Lutter, AG 10/1990, p. 415. Vgl. Van der Grinten, in de
'Van Rijn van Alkemade-bundel", p. 110. Anders Figge, a.w., p. 220: volgens haar gaat
het om de vraag of nationale wetgevers in staat zijn om "Regelungen fiir grenziiberschreitende
UntemehmenszusammenscWiisse zu treffen".

57 De fisca1e regeling in art. 133 Vo., op grond waarvan de SE de gezamenlijke verliezen van
buitenlandse vaste inrichtingen kan aftrekken van haar winsten, is daarentegen - n. m. m.
in strijd met art. 100A lid 2 EEG - blijven staan. Zie ook Wahlers, AG 10/1990, p. 454.
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gevonden in artikel 54 lid 3 sub g EEG, de basis van het vennootschaps-
rechtelijke harmonisatieprograrnma." Ook dit artikel staat een stemming
met gekwalificeerde meerderheid toe, zodat ook de medezeggenschapsre-
geling in beginsel niet behoeft te struikelen over een kleine minderheid."
Als rechtsinstrument voor de medezeggenschapsregeling was de Commissie
daarbij aangewezen op de richtlijn. Volgens haar biedt dit rechtsinstrument
het voordeel dat rekening kan worden gehouden met de "grote verschillen
in reglementering en gebruik in de Lid-Staten met betrekking tot de mede-
zeggenschap van de vertegenwoordigers van de werknemers bij het toezicht
op de besluiten van de organen van naamloze vennootschappen'T" Dit
argument lijkt rnij niet steekhoudend, aangezien ook een verordening gediffe-
rentieerde oplossingen kan geven. Men kan zich bovendien afvragen of
een medezeggenschapsregeling voor een SE kan worden gebaseerd op artikel
54 lid 3 (g), nu sub g de coordinatie van voorschriften met betrekking tot
vennootschappen naar nationaal recht, als bedoeld in artikel 58 tweede alinea
EEG, beoogt en de SE niet als zodanig kan worden beschouwd." Zo ver
zou ik niet willen gaan. Weliswaar vindt de SE haar grondslag in een
communautaire verordening en is zij een rechtspersoon naar Europees recht
(artikel 1 lid 4 Vo.), de oprichting van een SE wordt echter voor een
belangrijk deel overgelaten aan het nationale recht van de zetel-lidstaat

Hij wijst er op dat een beroep op vernietiging voor bet Hof van Justitie kan worden gedaan
wegens scbending van wezenlijke vormvoorschriften (art!. 173 en 174 EEG). Voorstellen
van fiscale aard kunnen slechts o.g. v. de artt. 99 en 100 EEG worden gedaan en behoeven
in het kader van de besluitvonning eenparigheid van stemmen. Anders Figge, a. w., p. 223:
volgens haar omvat art. 133 Yo. slechts een marginale regeling die niet ten gunste van de
SE afwijkt van het nationale recht. Een uitsluiting op grond van art. 100A lid 2 EEG acht
zij niet gerechtvaardigd. Ook de uitsluiting van het vrij verkeer van personen vormt voor
de Commissie blijkbaar geen belemmering voor toepassing van lid I. Kennelijk acht de
Commissie deze uitzondering aileen van toepassing op natuurlijke personen en niet op
rechtspersonen; zie ook Timmermans, 'Nieuw voorstel Europese n. v.', TVVS 89/12, p.
306/307; Huiskes, 'Het Statuut van de Europese Vennootschap anno 1989', TVVS 9015,
p. 120. Vgl. het onderscheid tussen 'citizens' en 'corporations' in de V.S. (art. IV section
2 Constitution en het 14° amendement); hoofdstuk 2, § 4.3.

58 Zie de preambule bij de richtlijn, m.n. overweging 4.
59 Zie art. 54 lid 2, dat stemming met gekwalificeerde meerderbeid na afloop van de eerste

etappe (1962, zie art. 8 lid I EEG) mogelijk maakt.
60 Overweging 3 in de preambule van de richtlijn.
61 WahJers, AG 10/1990, p. 456; hij voert verder aan dat art. 54 lid 3 (g) niet als basis kan

dienen om een (collectieve) medezeggenschapsregeling vast te stellen, nu met bet begrip
'derden' primair crediteuren, afnemers, leveranciers en individuele werknemers worden
bedoeld. Dit standpunt lijkt rnij ecbter tbans verlaten; zie ook Lutter, 'Europaisches Ge-
sellscbaftsrecbt', ZGR (Sonderheft 1) 1979, p. 516. Figge, a.w., p. 225 (noot 903). Vgl.
ook bel SER-advies 'Sociale dimensie Europa 1992' (1990), nr. II, p. 55.
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(artikeillbis Vo.). In zoverre is de SE dus een privaatrechtelijke vennoot-
schap die is opgericht in overeenstemming met de wetgeving van een Lid-
Staat.

Desalniettemin doet de gehele constructie in mij n ogen nogal geforceerd
aan. Ret Statuut is gebaseerd op twee rechtsgronden en is gegoten in twee
rechtsinstrumenten, die beiden bovendien door de Commissie onlosmakelijk
met elkaar verbonden worden geacht. In artikell van de aanvullende richt-
lijn wordt immers uitdrukkelijk bepaald dat de daar vastgestelde maatregelen
"een noodzakelijke aanvulling op Verordening nr .... (betreffende het statuut
van de Europese Vennootschap)" vorrnen." Deze koppeling tussen
verordening en richtlijn moet medezeggenschap van werknemers binnen
(de onderneming van) de SE garanderen, maar heeft naar mijn mening geen
ander doel dan omzeiling van artikel lOOA lid 2.63 Een ander argument
dat mijns inziens pleit voor toepassing van artikel235 EEG als rechtsgrond
voor een verordening, waarin ook de medezeggenschapsregeling wordt
opgenomen?', is de politieke gevoeligheid van de gehele medezeggen-
schapsproblematiek. Met name het Verenigd Koninkrijk en de Bondsrepu-
bliek Duitsland lijken op dit punt lijnrecht tegenover elkaar te staan. De
op basis van artikel 235 vereiste eenstemmigheid bij de besluitvorming
waarborgt in elk geval een zorgvuldige afweging van alle betrokken belan-
gen." Dit lijkt mij ook de ratio achter de bepaling van artikel lOOA lid
2. A1hoewel het mij aantrekkelijk lijkt om het Verenigd Koninkrijk eens
'over de streep te halen' , ben ik toch van mening dat de door de Commissie
gekozen constructie te geforceerd is, mogelijk zelfs in strijd met tekst en

62 Zie ook ov. 7 bij de richtlijn uit 1991 (ov. 6 richt1ijn uit 1989). Uitdrukkelijke verklaringen
daaromtrent in ov. 19 en de artt. 135 en 136 van de verordening uit 1989 zijn in 1991
geschrapt. Uit de art. 8 lid 3 jo. art. 16 Yo. vloeit echter hetzelfde voort: de SE verkrijgt
rechtspersoonlijkheid na inschrijving in het register van de betrokken Lid-Staat van vestiging.
Voorwaarde is dat overeenkomstig art. 3 van de richtlijn een medezeggenschapsmodel is
gekozen.

63 Volgens Wahlers kan daaruit slechts worden geconcludeerd dat sprake is van zowel schending
van het EEG-Verdrag a1s van wezenlijke vormvoorschriften (art. 173 EEG) en dat verordening
en richtlijn daarom door het Hof vernietigd moeten worden (art. 174 EEG), AG 10/1990,
p. 455; zie ook Lutter, AG 10/1990, p. 415. Volgens Wehlau, CML Rev. 29 (1992), p.
481, heeft het Verenigd Koninkrijk al gedreigd om een vordering tot vernietiging bij het
HvJ in te stell en a1s het Statuut met gekwalificeerde meerderheid wordt aangenomen.

64 Figge, a. w., p. 226: de richtlijn treft een regeling voor de medezeggenschap bij een supra-
nationale rechtsvorm. De regeling moet daarom worden opgenomen in een verordening op
grond van art. 235 EEG.

65 Vgl. de adviezen van het ECOSOC van 24 nov. 1988 (pbEG or. C23, 30 jan. 1989) en
28 maar! 1990 (PbEG or. C124, 21 mei 1990, p. 36). Anderzijds garandeert art. lOOA een
nauwere betrokkenheid van het EP (samenwerkingsprocedure); o.g.v. de artt. 54 lid 3 (g)
en 235 EEG behoeft het EP slechts te worden geraadpleegd.
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geest van het EEG-Verdrag.66 Een beroep op artikel lOOAlid 4 EEG acht
ik, althans wat de vaststelling van het SE-Statuut betreft, in beginsel uit-
gesloten. Op grond van deze bepaling is het mogelijk dat een Lid-Staat
- ter compensatie van het feit dat met gekwalificeerde stemmen is beslo-
ten - nationale bepalingen toepast die hij gerechtvaardigd acht op grond
van gewichtige eisen als bedoeld in artikel36 EEG,67 de bescherming van
het arbeidsmilieu (artikel118A EEG) ofhet milieu (artikelen 130R-T EEG).
Deze 'opting out' -rnogelijkheid ziet echter op de bescherming van andere
belangen dan waarop de vennootschappelijke regeling in de verordening
is gericht en wordt bovendien restrictief uitgelegd."

5 Oprichting en toegankelijkheid van de SE

5.1 Het voorontwerp-Sanders

In het voorontwerp-Sanders werd aan naamloze vennootschappen (nv's)
uit verschillende Lid-Staten een ruim scala aan oprichtingsmodaliteiten ter
beschikking gesteld. Zij kregen de mogelijkheid een SE op te richten door
middel van fusie, oprichting van een holding, oprichting van een gemeen-

66 Zie ook het advies van de juridische dienst van de Raad inzake de grondslag(en) van het
Statuut 1989 (29 jan. 1990, doc. 4261190). Anders: de juridische dienst van de Commissie
en de commissiejuridische men van het EP (PE 139.411). De Nederlandse staatssecretaris
van Justitie houdt een slag om de arm: onder de voorwaarde dat voldoende zeker is "dat
de gekozen rechtsgrondslag het statuut kan dragen" kan een gescheiden rechtsgrondslag
worden aanvaard; het Statuut leidt in die tin tot harmonisatie, dat het regels geeft waaraan
elke SE is onderworpen; TK 1991-1992,22559, p. 3. Vgl. de Commissie Harmonisatie
Vennootschapsrecht van de SER, Advies van 27 jan. 1992, p. 4.

67 Lid-Staten mogen o.g. v. deze bepaling in-, uit- of doorvoerbeperkende maatregelen instellen
of handhaven, die gerechtvaardigd zijn o. g. v. de openbare zedelijkheid, de openbare orde
en veiligheid, de gezondheid en het leven van personen, dieren of planten, het nationaal
artistiek historisch en archeologisch bezit of de industriele en commerciele eigendomsrechten,
voor rover deze geen willekeurige discriminatie noch een verkapte handelsbeperking tussen
de Lid-Staten opleveren.

68 AJs een regeling op grond van art. lOOA lid 1 met eenparigheid van stemmen is vastgesteld,
de Lid-Staat tijdens de stemming niet heeft tegengestemd of zich van stemming heeft onthou-
den, wordt aangenomen dat zij zich niet mag beroepen op lid 4. Bovendien wordtaangenomen
dat het een maatregel moet betreffen die reeds bestond voordat de regeling wordt vastgesteld
(,Besitzstandswahrung'); zie Ehlermann, 'The internal market following the Single Act',
in CML Rev. 24, 1987, p. 361-409 (p. 390 e. v.). De Commissie en iedere Lid-Staat hebben
de mogelijkheid om - bij vermoeden van misbruik - zich rechtstreeks tot het Hof te
wenden.
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schappelijke of enkele dochtervennootschap of omzetting. 69 Het vooront-
werp hield daarbij, naar vermelding van de auteur zelf, niet slechts rekening
met de economische behoeften van ondernemingen die wilden optreden
op een gemeenschappelijke Europese markt, doch ook met het feit dat dan
eventueellater aItijd nog kon worden teruggevaIlen op een beperkter con-
cept.

Ondanks dat de SE-vorm bedoeld was om ondememingen uit verschillen-
de Lid-Staten de mogelijkheid te bieden met elkaar sam en te werken, achtte
de werkgroep-Sanders het wenselijk dat ook aan vennootschappen uit een
Lid-Staat die mogelijkheid werd geboden. Aangezien zij zich konden om-
zetten in een SE, viel niet in te zien waarom vennootschappen die aile
onderworpen waren aan dezelfde nationale rechtsorde ook niet door middel
van fusie, oprichting van een holding of van een (gemeenschappelijke)
dochtervennootschap in de vorm van een SE hun activiteiten op de gemeen-
schappelijke markt konden uitbreiden.?" Van groot belang was bovendien
dat Sanders de toe gang tot de SE-vorm ook openstelde voor ondernemingen
uit niet-EG-Ianden, mits zij voldeden aan de hierna te bespreken voorwaar-
den. Hun mogelijkheden bleven echter beperkt tot het oprichten van een
(gerneenschappelijke) dochtervennootschap. Bij oprichting van een SE door
middel van fusie, omzetting of creatie van een holding zouden technische
problemen kunnen optreden die aileen intra-comrnunautair konden worden
opgelost. 71

Om oneigenlijk gebruik van de SE-vorm te voorkomen, dat wil zeggen
oprichting van een SE zonder dat sprake was van grensoverschrijdende
activiteiten, moesten enkele voorwaarden worden gesteld die een serieuze
oprichting verzekerden. Met het oog daarop werd de toegankelijkheid bij
oprichting van de SE beperkt tot bestaande naamloze vennootschappen (en
SE's) die in overeenstemming met het recht van een Lid-Staat of een derde

69 Voorontwerp, inleiding, p. 9-11, art. 1-3 lid 1 en titelII. Op grond van deomzettingsregeling
in titel X van bet voorontwerp zou de SE ook "de weg terug" naar bet nationale recht kunnen
maken. Er zij bier reeds op gewezen dat de mogelijkbeid om een SE op te ricbten door op-
ricbting door een naamJoze vennootschap in latere ontwerpen van de Commissie is vervallen.
De omzetting wordt opnieuw geregeld in het ontwerp uit 1991 (hoofdstuk 3, § 2.3). In de
'werktekst' uit 1993 wordt ook de omzetting van een SE in een nv mogelijk gemaakt (art.
64ter).

70 Ook n.rn.m. moet bet gaan om (het opzetten van) grensoverschrijdende activiteiten binnen
de gemeenscbappelijke markt en niet om puur formele criteria, waaraan de oprichtende
vennootscbappen moeten voldoen.

71 Voorontwerp, inleiding, p. 10, or. 8. Zie ook de toelichting van Sanders bij art. VlI-3-1
omtrent de problemen bij uitoefening van een recht op aandelenomwisselingjegens een ven-
nootschap buiten de EG: de controle van de omwisselingsverhouding bij de aandelenruil.
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land waren opgericht en al drie jaar economische activiteiten hadden uitgeoe-
fend. Een oprichting 'auf der grunen Wiese' werd dus niet mogelijk ge-
acht." Wat de beperking tot de nv betreft, voerde Sanders als argumenten
aan dat zij in alle Lid-Staten dezelfde trekken vertoonde, op internationaal
niveau de ideale rechtsvorm was, toegang tot aile internationale kapitaal-
markten kon krijgen en zich - gezien de omvangrijke publicatieverplichtin-
gen" - het best leende tot waarborging van de rechten van derden. Ten-
slotte zou een beperking tot nv's de eenvoud en overzichtelijkheid van het
Statuut ten goede komen. Andere rechtsvormen en zelfs natuurlijke personen
hadden de mogelijkheid om door inschakeling van banken toch een SE op
te richten. De banken zouden daarbij optreden als de feitelijke oprichters.
Terwijl natuurlijke personen of rechtspersonen in de SE-vorm hun bedrijf
uitoefenden, bleven de banken aansprakelijk en hadden zij conform deze
aansprakelijkheid ook bepaalde rechten betreffende het te voeren beleid."
Natuurlijke personen konden vanzelfsprekend ook na oprichting, door ver-
werving van aandelen op de openbare kapitaalmarkt aandeelhouder in een
SE worden. Overige nationale rechtspersonen, als bv's, hadden daarnaast
over het algemeen ook de mogelijkheid zich op eenvoudige wijze naar
nationaal recht om te zetten in een nv, waarbij de 'levensduur' onder de
voorgaande rechtsvorm mocht worden meegeteld bij de drie-jaren-termijn.

De toegankelijkheid van de SE-vorm werd bovendien beperkt door bij
oprichting een minimaal vol te storten kapitaalbedrag voor te schrijven.
Bij vaststelling van de hoogte van dat bedrag moest rekening worden
gehouden met verschillende belangen. Enerzijds moest het gestelde
minimumkapitaal-bedrag niet te hoog zijn, waardoor rniddelgrote en kleinere
ondernemingen afgeschrikt zouden worden. Anderzijds moest de SE bij
het ontwikkelen van haar activiteiten op de gemeenschappelijke markt
natuurlijk ook bepaalde waarborgen bieden aan (rechts- )personen waarmee
zij verbintenissen aanging. Het minimumkapitaal moest de kredietwaardig-
heid van de SE garanderen, waardoor een goede reputatie van de SE bij
haar economisch optreden zou worden gewaarborgd. 75 De hoogte van het
bedrag varieerde naar gelang de wijze van oprichting, daarbij rekening hou-
dend met de behoeften van ondernemingen in het economisch leven.

72 Art. 1-2 lid I van het voorontwerp.
73 De 'ruggegraat' van de regeling, aangezien een staatstoezicht ontbrak.
74 Voorontwerp, inleiding p. II, or. 10.
75 Daamaast speelde bij de vaststelling van het minimum-kapitaalbedrag natuurlijk ook de

gedachte van een gelijke behandeling van nationale vennootschappen en SE's een grote rol.
Het bedrag mocht voor nationale ondernemingen geen aanleiding zijn om van rechtsvorm
te wisselen.
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Naarmate de samenwerking een minder vergaande vorm betrof, nam de
hoogte van het minimumkapitaal af. Voor fusie en oprichting van een
holding in de vorm van een SE stelde de werkgroep-Sanders een minimum-
bedrag van 1.000.000 rekeneenheden (r.e.) vast, voor omzetting in een
SE gold een bedrag van 500.000 r.e., voor oprichting van een dochter of
een gemeenschappelijke dochter gold tenslotte een bed rag van 250.000
r.e.??

5.2 Het Statuut 197011975

De voorsteUen van de Commissie laten, wat de toegankelijkheid van de
SE-vorm betreft, enkele niet onbelangrijke verschillen zien. Blijkens artikel
2 Statuut 1970 stond de SE-vorm slechts open voor naamloze vennootschap-
pen (en SE's, artikel 3) die waren opgericht in overeenstemming met het
nationale recht van een Lid-Staat. 77 Equivalente rechtsvormen uit niet-EG-
lidstaten werden uitgesloten. Slechts via oprichting van of deelneming in
een rechtsvorm naar het nationale recht van een Lid-Staat behielden zij
de mogelijkheid om een SE op te richtenr"

In artikel 2 lid 2 Statuut 1975 werd de toegankelijkheid bij oprichting
van een gemeenschappelijke dochter-SE uitgebreid tot "Vennootschappen
met rechtspersoonlijkheid met inbegrip van cooperatieve verenigingen, ( ... )
alsmede andere personen naar publiek- en privaatrecht van de Lid-Staten,
waarvan het doel bestaat in de uitoefening van een economische activi-
teit" .79 Dit betekende dat naar Nederlands recht zowel de nv, de by, de

76 Art. 1-3 lid 2 voorontwerp. Het laagste bed rag (250.000 r.e.) lag boger dan bet boogste
nationaleminimumbedrag toen (in Frankrijk 500.000 Ffr. = lOO.OOOr.e.). Met rekeneenhe-
den worden EEG-rekeneenheden bedoeld (zie de toelicbting in art. ill-I-t). In bet Statuut
198911991 wordt gesproken over ECU's ('European Currency Units').

77 De eis dat zij gedurende drie jaren economiscb werkzaam moesten zijn geweest, was komen
te vervallen, Wat betreft de recbtsvorm van de nv wees de Commissie in grote lijnen op
dezelfde praktiscbe voordelen a1s Sanders. Zie de toelichting bij de artt. I tim 3 Statuut
1970: zouden andere nationale recbtsvormen ook toegelaten worden, dan zou bet Statuut
bovendien te volumineus worden en zou bet Hof van Justitie - bij uitoefening van zijn
controlefunctie - te zwaar belast worden. Andere nationale recbtsvormen, zoals de bv,
konden zicb vrij eenvoudig naar nationaal recbt omzetten ineen nv en dan a1snog vooropricb-
ting van een SE in aanmerking komen. Rasner, ZGR 3/1992, p. 320, wijst ecbter op boge
notaris- en inschrijvingskosten en de lange tijdsduur.

78 Sanders, NY 1971, p. 2.
79 Het EP verzocbt de Commissie te onderzoeken in hoeverre bet wenselijk zou zijn om met

name cooperatieveverenigingen en vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid toegang
tot de SE-vorm te verscbaffen; Euromarkt-Nieuws, jan. 1975, p. 5. Het ECOSOC sprak
de wens uit dat de SE zou openstaan voor aile natuurlijke of recbtspersonen, met name
middelgrote ondernemingen. Ook een opricbting 'van meet af aan' (' auf der griinen Wiese '),
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(cooperatieve) vereniging als de stichting, maar ook publiekrechtelijke
rechtspersonen als een gemeente, een provincie of een waterstaat de
mogelijkheid hadden met soortgelijke buitenlandse (nationale) rechtssubjecten
grensoverschrijdend samen te werken in de vorm van een 'joint venture-SE'.
Voor de andere oprichtingsvormen - de juridische fusie en de fusie door
oprichting van een holding - bleef de rechtsvorm van de nv verplicht in
verband met de hierbij noodzakelijke aandelenomwisseling." In die
gevailen moesten de aandelen van de verdwijnende respectievelijk oprichten-
de vennootschappen eenvoudig (onder algemene titel) over kunnen gaan
op de nieuw opgerichte SE. In tegenstelling tot andere rechtspersonen, ook
de bv, kenmerkt de nv-vorm zich door een in beginsel vrij overdraagbaar
aandelenkapitaal." Om de gevolgen van niet-erkenning van een oprichtende
vennootschap voor de SE zoveel mogelijk te beperken, werd in artikel 2
lid 3 jo. artikel 3 lid 4 Statuut 1975 bepaald dat de oprichtende vennoot-
schappen in alle Lid-Staten, waarvan de rechtsorde van toepassing was op
een der oprichtende vennootschappen, krachtens het Verdrag betreffende
de onderlinge erkenning van vennootschappen en rechtspersonen moesten
zijn erkend.F Natuurlijke personen en personenvennootschappen zonder
rechtspersoonlijkheid, zoals de maatschap, bleven uitgesloten van iedere
oprichtingsmodaliteit.

Minimaal twee van de oprichtende nv's moesten onderworpen zijn aan
verschillende rechtsstelsels. Alleen als nv's hun zetel in verschi1Iende Lid-
Staten hadden, achtte de Commissie voldoende 'internationale Tat-
bestande'" aanwezig voor grensoverschrijdende samenwerking. Oprichting
van een dochter-SE door een nv werd dus impliciet uitgesloten. Deze moge-
lijkheid bestond echter weI voor een reeds opgerichte SE.84 Ook een

dat wil zeggen zonder de noodzakelijke omzetting in of opricbting van een nv, werd wenselijk
geacbt; PbEG nr. C131133, 13 dec. 1972.

80 Zie de artt. 21 en 29 en de toelicbting bij art. 2 Statuut 1975. Vgl. Timmermans, TVVS
1975, nr. 10, p. 268.

81 Zie bijv. artt. 2:64 jo. 87 BW en de §§ 31-36 dep. richtlijnen. Voor de bv geldt daarentegen
een wettelijk verplicbte statutaire blokkeringsregeling (art. 2: 195 BW en de §§ 20-26 dep.
ricbtlijnen). Vgl. § 68 van her Duitse Aktiengesetz. Een uitzondering werd gemaa.kt voor
de Engelse en lerse 'private companies': zij waren Diet in die mate van 'public companies'
te onderscheiden, dat een daarvan afwijkende bebandeling zich liet recbtvaardigen, aldus
de Commissie in haar toelichting bij art. 2 Statuut 1975.

82 Verdrag van 29 febr. 1968, Trb. 1968, 113. Art. 3 bepaalt dat erkenning kan worden
uitgesloten voor vennootscbappen die "geen werkelijke band hebben met de economie van
een van deze grondgebieden". Art. 4 bepaalt vervolgens dat eigen regels van dwingend recbt
op 'vreemde' vennootscbappen van toepassing kunnen worden verklaard.

83 Sanders, NV 1968, p. 192/193.
84 Art. 3 lid 2 Statuut 1970 en art. 3 lid 3 Statuut 1975.
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omzetting van een nv in een SE werd dus niet mogelijk geacht. 85 Uiteinde-
lijk bleven dus de fusie, het oprichten van een holding of van een (gerneen-
schappelijke) dochter als limitatief opgesomde oprichtingsmodaliteiten over.

Ook de hoogte van het minimumkapitaal voor een SE werd met het
oog op een gemakkelijker toegang van het midden- en kleinbedrijf tot de
SE-vorm aanzienlijk verlaagd ten opzichte van het voorontwerp. Bij een
fusie of de oprichting van een holding moest het minimumkapitaal van de
SE 500.000 r.e. bedragen, bij oprichting van een gemeenschappelijke doch-
ter250.000 r.e., en bij oprichting van een dochter-SE dooreen SE 100.000
r.e. Nietternin lagen deze bedragen toch nog veel hoger dan de afzonderlijke
nationale minimum-kapitaalbedragen. Naar de mening van het EP zou het
minimumkapitaal voor een gemeenschappelijke dochter-SE verder verlaagd
kunnen worden van 250.000 naar 100.000 r.e. De Commissie gafhieraan
gehoor en verlaagde bovendien uit eigen beweging het minimumbedrag
bij fusie en oprichting door rniddel van een holding tot 250.000 r.e."

5.3 Het Statuut 1991

Op grond van artikel2lid 1 Vo. zijn uitsluitend naamloze vennootschappen
en hun equivalenten uit andere Lid-Staten bevoegd om via een internationale
juridische fusie een SE op te richten. Nieuw is echter dat de oprichting
van een holding-SE ook mogelijk is gemaakt voor "vennootschappen met
beperkte aansprakelijkheid" (lid Ibis)." Ook wat de oprichting van een
gemeenschappelijke dochter-SE betreft is de toegankelijkheid verruimd.
Zij staat nu open voor aile vennootschappen in de zin van artikel 58 EEG
en andere juridische lichamen naar publiek- of privaatrecht. Zij behoeven

85 De Commissie achtte een omzetting ook niet wenselijk. Zij vreesde dat nationale rechtsvormen
op deze wijze zeer eenvoudig strengere nationaJe voorschriften zouden kunnen omzeilen.
Zo zou de Duitse AG door omzetting in een SE de strenge 'Mitbestimmungs' -regelingkunnen
omzeilen. Ook aandeelhouders en crediteuren van de betrokken nationaJe vennootschap zouden
niet de noodzakelijke bescherming krijgen. De juridische controle op de oprichting en het
voorschrijven van nietigheid bij het niet vervullen van de voorwaarden voor oprichting zouden
bemoeilijkt worden, aJdus de Commissie in haar toelichting bij art. 2 Statuut 1970.

86 Euromarkt-Nieuws, jan. 1975, p. 5. Het ECOSOC pleitte voor een verIaging tot 50.000
r.e. voor zowel de oprichting van een gemeenschappelijke als een enkele dochter-SE; PbEG
nr. C131139, 13 dec. 1972.

87 Zie voor een uitvoeriger bespreking van de totstandkoming van een SE via een intemationaJe
juridische fusie en de oprichting van een holding hoofdstuk 3, §§ 2 en 3. Het EP stelde
voor om voor beide oprichtingsmodaliteitende toegankelijkheid te verruimen. Daarbij dacht
het niet slechts aan besloten vennootschappen, maar ook aan de - niet meer in Nederland
bestaande - commanditaire vennootschappen op aandelen; zie amendement nr. 7 ePE
148.554, p. 19-21).
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niet de vennootschapsvorm of zelfs rechtspersoonlijkheid te bezitten, geen
economische activiteiten uit te oefenen en zelfs geen economisch doel te
hebben." Tensiotte wordt in het Statuut 1991 ook de omzetting van een
naamloze vennootschap in een SE (wederorn)" mogeIijk gemaakt?

Aan de oprichting van een SE worden drie cumulatieve voorwaarden
gesteld. (i) Evenals in het Statuut 1970/1975 moeten de oprichtende on-
dememingen zijn opgericht in overeenstemming met het recht van een Lid-
Staat." Nieuw is echter (ii) dat zowe1 hun statutaire zetel als hun werke-
lijke zetel zich binnen het grondgebied van de Gemeenschap moeten bevin-
den.? (iii) In het geval van een fusie moet zich de werkeIijke zetel
(hoofdbestuur) van ten minste twee van de oprichtende vennootschappen
in verschillende Lid-Staten bevinden.?' In zoverre is er ten opzichte van
het Statuut 197011975 niets gewijzigd. Nieuw is echter dat in het Statuut
1991 bij de oprichting van een holding of een 'joint venture' in de vorm
van een SE, dan weI bij omzetting van een nv in een SE, 'intemationaliteit'
ook wordt verondersteld als de oprichtende vennootschappen een dochter-
maatschappij of een nevenvestiging in een andere Lid-Staat dan die van
hun hoofdbestuur hebben (artikel 21eden Ibis en 2 Vo.). De Commissie
heeft het strenge 'Mehrstaatlichkeitsgebot' enigszins gerelativeerd, in die

88 Hier is dus voor dezelfde liberale benaderingswijze gekozen als bij het EESV, zij het dat
natuurlijke personen van de oprichting van een SE blijven uitgesloten.

89 Zie ook het Sanders-voorontwerp, art. [-3 lid I sub d.
90 AIt. 2 lid 3 jo. art. 37bis. Zie arnendement nr. 9 van het EP (PE 148.554, p. 22). Het

ECOSOC wilde eerst de ervaringen met het SE-Statuut afwachten alvorens omzetting en
oprichting van een dochter-SE door een nationale rechtsvorm mogelijk te achten; PbEG
nr. C124/37, 21 mei 1990. In het ontwerp uit 1989 stelde de Cornmissie nog dat een
omzetting van "een bestaande vennootschap naar nationaa1 recht met filialen in verschillende
Lid-Staten" op grand van technische redenen en i.v.m. de rechtszekerheid niet mogelijk
was (zie de toelichting bij art. 2 Yo. Statuut 1989).

91 Opnieuw wordteen oprichting 'auf der griinen Wiese' niet mogelijk geacht; slechts bestaande
ondernerningen kunnen een SE oprichten. Nieuw op te richten ondernerningen moeten zich
(voorlopig) eerst bedienen van nationale rechtsvormen, voor zij een SE kunnen oprichten.
UNlCE pleit er voar dat oak ondernemingen van buiten de EG, die een gelijkwaardige
bescherrning bieden wat betreft het bijeenbrengen en instandhouden van het kapitaal, toegang
krijgen tot de SE-vorm (advies van 7 nov. 1991).

92 Dit voarschrift, dat aansluit bij de 'siege reel-theorie', is n.m.m. in strijd met de tekst van
art. 58 EEG en de uitleg die het Hof daaraan heeft gegeven in het 'Segers-arrest' (HvJ 10
juli 1986, zaak 79/85, Jur. 1986, ov. 16). In hoofdstuk 2 ga ik uitvoeriger in op de
zetelproblematiek.

93 In zijn notitie aan de Tweede Kamer stelt de staatssecretaris van Justitie dat deze eis moet
vervallen; zie TK 1991-1992,22559, nr. I, p. 7. Dortmond, 'Enigeaspecten van grensover-
schrijdende juridische fusie", in 'Grensoverschrijdende samenwerking van ondernerningen' ,
Van der Heijden Inst., nr. 39, p. 24, wijst er op dat bijvoorbeeld ook twee Nederlandse
nv's, met hoafdbestuur in verschillende Lid-Staten, kunnen fuseren in een SE.
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zin dat nu ook vennootschappen met het hoofdbestuur in een Lid-Staat de
mogelijkheid hebben om een holding- of joint venture-SE op te richten.
Naar mijn mening is het echter wenselijk om het vereiste van 'internationale
Tatbestande' nog verder te relativeren. Ook via grensoverschrijdende distri-
butielijnen, handelsagenten of franchising-constructies kunnen vennootschap-
pen immers internationaal werkzaam zijn." Het valt tenslotte ook niet
in te zien waarom een vennootschap niet de mogelijkheid krijgt om een
enkele dochter-SE op te richten. Via een omweg - hetzij door oprichting
van een (buitenlandse) vennootschap en omzetting hiervan in een SE, dan
weI oprichting van twee vennootschappen in verschillende Lid-Staten en
die vervolgens laten fuseren - is immers eenzelfde resultaat mogelijk.
Bovendien voorziet ook de twaalfde richtlijn in de mogelijkheid om
'eenpersoonsvennootschappen' op te richten."

Ook een bestaande SE kan, eventueel met andere SE's of nationale
ondernemingen, op de bovenomschreven wijzen deelnemen in de oprichting
van een andere SE (artikel 3 Vo.). Dat de gehele constructie plaatsvindt
in een Lid-Staat is geen bezwaar, nu via de bestaande SE indirect toch wordt
voldaan aan het 'internationaliteit-vereiste'. Een SE kan bovendien zelf
een nieuwe 'dochter-SE' oprichten (artikel 3 lid 3 VO.).96Ook als de SE
na oprichting niet meer voldoet aan de voorwaarden in de artikelen 2 en
3 Vo. - haar aandelen komen bijvoorbeeld in een hand of via reorganisaties
en sluiting van buitenlandse vestigingen worden geen grensoverschrijdende
activiteiten meer uitgeoefend - blijft zij bestaan." Op grond van artikel
117bis Vo. moet de rechter van de zetel-lidstaat van de SE echter de
ontbinding van de SE uitspreken, indien hij vaststelt dat deze haar
communautaire karakter verliest door haar zetel buiten de EG te ver-
plaatsen."

94 Zie ook Hommelhoff, 'Gesellschaftsrechtliche Fragen im Entwurf eines SE-Statuts', AG
10/1990, p. 424. Blijkbaar heeft "die Erwiigung Vorrang (v..'), da1l national ausgerichtete
Untemehmen sich nicht mittels der SE ein unzutreffendes und gegebenenfalls irrefiihrendes
Euro-lmage verschaffen kiinnen sollen"; Wehlau, 'Die Europaische Aktiengesellschaft-
eine Option fiir die GmbH?', GmbHR 10/1992, p. 642, CML Rev. 29 (1992), p. 488.

95 Twaalfde Richtlijninzakedeeenpersoonsvennootschap van 21 dee. 1989, PbEG nr. 1.395/40,
30 dee. 1989.

96 De beperking in het Statuut uit 1989 dat deze 'dochter-SE' op haar beurt geen SE kan op-
richten, en daardoor gedwongen zou worden weer gebruik te maken van nationale
rechtsvormen, is gelukkig geschrapt. Een overeenkomstige beperking in het voorstel voor
een twaalfde richtlijn van 6 juni 1988 werd in de herziening van 1989 ook geschrapt.

97 Zie ook TK 1991-1992,22559, nr. I, p. 6.
98 Zie ook de toelichting bij art. 117bis. Het verzoek daartoe kan worden gedaan door iedere

belanghebbende of een "bevoegde instantie". De reehter kan de SE een termijn gunnen "om
haar situatie te regulariseren" .

31



Hoofdstuk J

Het minimum geplaatste kapitaalbedrag is vastgesteld op een vast bedrag
van 100.000 ECU (artikel 4 VO.).99Op deze wijze wil de Commissie de
toegang tot de SE-vorm voor het midden- en kleinbedrijf nog verder verge-
makkelijken. 100 De toegankelijkheid wordt extra vergroot doordat slechts
storting van minimaal 25 % van de nominale waarde is vereist als betaling
in contanten is bedongen (artikel 38 lid 2bis VO.).IOIIn tegensteUing tot
in voorgaande ontwerp-Statuten wordt geen onderscheid meer gemaakt naar
de oprichtingsvorm, maar naar de werkzaamheden van de SE. Houdt de
SE zich namelijk bezig met activiteiten waarvoor de wetgeving van de zetel-
lidstaat een hoger geplaatst kapitaal voorschrijft, dan zijn deze voorschriften
van toepassing (artikel 4 lid 2 V0.).102 De Commissie Harmonisatie
Vennootschapsrecht is van mening dat het Statuut niet mag afwijken van
hetgeen op grond van de tweede richtlijn voor nv's is vastgesteld, te weten
een minimum geplaatst kapitaal van 25 .000 ECU met een minimumstorting
van 25 % . 103 Het Statuut dient te bepalen dat de Lid-Staten geen hogere
(oflagere) kapitaalseis en/of stortingsplicht mogen opleggen dan die welke
voor nationale nv's gelden.'?'

6 Uniformiteit van de regeling

6.1 Het voorontwerp-Sanders

Van het grootste belang was dat de SE zou worden onderworpen aan een
uniforme regeling die in aile Lid-Staten gelijke gelding zou krijgen. De

99 10 de niet-officiele 'werktekst' uit 1993 wordt het minimumkapitaal vastgesteld op 120.000
ECU (art. 4).

100 Bovendien, 1.0 redeneert de Commissie, gaat een gemeenschappelijke dochter-SE, evenals
de door fusie of oprichting van een holding totstandgekomen SE, een eigen leven leiden.
Zij zaI op een gegeven moment kunnen worden overgenomen, zelf over kunnen nemen of
zelf dochterrnaatschappijen lcunnen oprichten (toelichting bij art. 4, Statuut 1989).

101 Die storting moet hebben plaatsgevonden op de dag van inschrijving van de SE (art. 8 Vo.).
Wordt bij oprichting van de SE op de uitgegeven aandelen anders dan in geld gestort, dan
moet die storting binnen vijfjaar vanaf de datum van inschrijving van de SE zijn volgestort
(art. 38 lid 2ter); anders dan art. 2:80b lid 2 BW. Zie ook art. 38 lid 3 jo. art. 2:80b lid
I BW. De controleop inbreng in natura vindt plaats conform art. 10 van de tweede richtlijn
(77/91) (art. 38 lid 2ter): in Nederland is art. 2:94a BW van toepassing.

102 Het Statuut 1989 noemde uitsluitend het verstrekken van kredieten of verzekeringen.
103 Art. 6 lid I jo. art. 9 lid 1 richtlijn 77/91IEEG, 13 dec. 1976, PbEG nr. L26.
104 Advies van 27 jan. 1992, p. 10. Zie omtrent de minimum-kapitaaleisen die in de diverse

Europese Lid-Staten worden gesteld: Schutte-Veenstra, 'Harmonisatie van het kapitaalbescher-
mingsrecht in de EEG', diss. 1991 (IvO Dr. 12), p. 17.
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SE zou in dat geval sneller bekend en erkend worden binnen het gehele
gemeenschappelijke grondgebied. Bovendien zou een heilzame invloed
uitgaan op het harmonisatieprogramma, zou de SE gemakkelijker toegang
krijgen tot de Europese kapitaalmarkt en zou zij haar zete! zonder problemen
binnen de EG kunnen verplaatsen.l'" Een volledige, allesomvattende
regeling bleek in de praktijk echter onmogelijk; daarvoor is het onderne-
mingsrechtelijke terre in te uitgestrekt en te gecompliceerd. Noodgedwongen
moest wat bepaalde onderwerpen betreft dus verwezen worden naar andere
rechtsbronnen dan het Statuut.
In artikel 1-7 voorontwerp werd met het oog daarop een eigen verwijzings-
regel vastgesteld. 106 Rechtsvragen met betrekking tot onderwerpen die
expliciet werden geregeld in het Statuut moesten conform de regeling in
het Statuut worden uitgelegd, terwijl vragen betreffende niet uitdrukkelijk
behande!de onderwerpen moesten worden beslist overeenkomstig de algeme-
ne beginselen die ten grondslag lagen aan het Statuut. 107 Gaven deze
algemene beginselen echter geen oplossing, dan moest aansluiting worden
gezocht bij de overheersende gemeenschappelijke regels of algemene
beginselen uit de verschillende nationale rechtsordes van de Lid-Staten. lOS

De niet geregelde onderwerpen - waarbij gedacht kan worden aan het
administratief recht, het mededingingsrecht, het recht betreffende intellectue-
Ie eigendom en het algemene arbeidsrecht - zouden tenslotte beoordeeld
moeten worden "volgens het nationale recht dat op het betrokken geval
van toepassing is" .109 Wat deze onderwerpen betreft konden SE's met
zetels in verschillende Lid-Staten dus onderling van elkaar gaan verschillen.
In enkele gevallen verwees het Statuut bovendien uitdrukkelijk naar het

105 Sanders, NV 1968, p. 190/191.
106 Deze bepaling slootaan bij art. 17 van de Haagse eeovormigewet van 1juli 1964 betreffende

de iotemationale koop van roereode lichamelijke zaken: "Les questions concernant des
matieres regies par la presente loi et qui ne soot pas expressement tranchees par elle, seront
reglees selon les principes generaux dont elle s' inspire"; toelichting bij art. 1-7 lid 2 vooroot-
werp, p. 24, Dr. 3.

107 Daaronder vallen bijv. ook de in het EEG-Verdrag vervatte algemene beginselen als het
verbod van discrirninatie oaar nationaliteit en het vrije verkeer van goederen, dieosteo,
personen en kapitaal; voorontwerp, p. 24, Dr. 3.

108 Bij niet expliciet geregelde ooderwerpen kan bijv. worden gedacht aan de aansprakelijkbeid
van de oprichtende vennootschappen, van de organen en van de controleur van de jaarreke-
ning. Sanders noemt als voorbeeld de leveriog van aandelen aan toooder in art. ITI-2-5
voorontwerp, p. 24, Dr. 2.

109 Dit behoefde niet per se het natiooale recht van de zetel-lidstaat te zijn, maar kon ook het
recht van een land zijn waar een filiaal van de SE was gevestigd ofwaar eeo transactie was
afgesloten, afhankelijk van de regels van her toepasselijke internationaal privaatrecht.
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nationale recht van de zetel-lidstaat. 110 Het kon dan van belang zijn waar
de zetel van de SE was gevestigd. Artikel I-4 bepaalde dat de statutaire
zetel van de SE moest samenvallen met de werkelijke zetel, de plaats van
de hoofdadrninistratie, binnen het grondgebied van de Gemeenschap.

Om de uniforrniteit van de regeling desondanks te bewaren was het van
groot belang dat een uniforme interpretatie en opvulling van de onverrnij-
delijke leemten in de praktijk zou worden gegarandeerd. Het voorontwerp
wees daartoe als controlerend orgaan het Hof van Justitie aan. Aan het Hof
zouden prejudiciele vragen kunnen worden gesteld betreffende de toepassing
en uitlegging van het Statuut, het subsidiair toepasselijke recht en de uitleg
van de statuten van de SE. Op deze wijze kon het Hof onder andere het
toepassingsgebied van het Statuut afbakenen. III De interpretatie van het
Statuut door de nationale rechter en het Hof van lustitie moest een uniforme
SE-vorm in alle Lid-Staten garanderen.!"

6.2 Het Staiuut 197011975

De Commissie bepaalde in artikel 7 Statuut 1970 uitdrukkelijk dat zelfs
rechtsvragen betreffende onderwerpen die in het Statuut niet expliciet werden
geregeld, aan de toepassing van het nationale recht zouden zijn onttrok-
ken. 113 Onder de algemene beginselen, op basis waarvan die rechtsvragen
beantwoord zouden moeten worden, verstond zij niet slechts de in het EEG-
Verdrag vervatte algemene beginselen, doch ook het doel en het eigen
karakter van de SE, de beperkte toegankelijkheid van de rechtsvorm, de
juridische controle op de oprichting, het karakter van het Statuut als
communautair recht, de geschikte publicatievereisten, het principe van
algemene opvolging in geval van oprichting door fusie, het beginsel van
een gelijke behandeling van alle aandeelhouders, de voorrang van belangen
van crediteuren boven die van aandeelhouders, de bescherrning van rninder-
heidsaandeelhouders in groepsverbonden ondernerningen, enz.!"

Ook op grond van het Commissie-ontwerp was de SE wat de niet in
het Statuut geregelde onderwerpen betreft onderworpen aan nationaal recht,

I IO Bijvoorbeeld in art. 1-5, wat betreft de recbterlijke bevoegdbeid en procedure.
111 Art. 1-7 lid I.
112 Sanders, NV J968, p. 190.
113 Om nogmaals te onderstrepen dat bet Statuut duidelijk moest worden afgebakend van de

nationalerecbtsorde, werd in art. 7 Statuut 1975 uitdrukkelijk bepaald dat de gerneenschappe-
lijke regels en algemene beginselen van de recbtsstelsels der Lid-Staten een bestanddeel
vormden van bet Statuut.

114 Zie de toelichting bij art. 7 Statuut 1970.
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zodat ook nu van belang kon zijn waar de zetel van de SE was gelegen.
Evenals in het voorontwerp werd in artikel 5 Statuut 1970/1975 bepaaJd
dat de zetel van de SE de plaats was, die door de statuten werd aangewezen
en zich moest bevinden op het grondgebied van de Gemeenschap. De wer-
kelijke zetel, de plaats van het hoofdbestuur, van de SE was volgens de
Commissie daarentegen met van belang, aangezien het nationaJe recht slechts
van toepassing was op met door het Statuut geregelde onderwerpen. Boven-
dien zou aanknoping bij de werkelijke zetel van de SE moeilijkheden
opleveren en niet in overeenstemming zijn met de grondslag van de SE:
zij moest in staat zijn haar werkelijke zetel binnen het grondgebied van
de Gemeenschap te verplaatsen zonder telkens de statutaire zetel te moeten
wijzigen. Om te voorkomen dat de oprichtende vennootschappen psychologi-
sche problemen zouden ondervinden indien de SE zetel zou krijgen in een
voor hen vreemd land, werd hen de mogelijkheid geboden meerdere
statutaire zetels voor de SE aan te wijzen.I" De oprichtende vennoot-
schappen zouden op deze wijze met naam en traditie nauw verbonden
kunnen blijven aan het land waar zij steeds hun zetel hadden gehad. 116

De Comrnissie voorzag echter wei rechterlijke competentiegeschillen in
het geval dat het recht van de werkelijke zetel deze competentie bepaalde,
maar oordeelde dat het psychologisch voordeel van meerdere statutaire zetels
zwaarder moest wegen dan de vrees voor juridische complicaties. 117 In
het Statuut 1975 werd in de artikelen 1Oa-ceen specifieke regeling opgeno-
men die de rechterlijke bevoegdheid inzake rechtsgeschillen betreffende
interne aangelegenheden regelde. Deze artikelen sloten aan bij het EEG-
Executieverdrag (EEX-Verdrag)IIB, met name de artikelen 16 sub 2,22,
23 en 53. Artikel lOa wees de statutaire zetel of zetels van de SE aan als
aanknopingspunt voor de rechterlijke competentie. In gevaJ de SE meerdere
statutaire zetels had en als gevolg daarvan verschillende nationaJe rechters
bij uitsluiting bevoegd konden zijn betreffende samenhangende rechtsvor-
deringen, moest op grond van artikel lOb de rechter bij wie het geschil
later aanhangig was gemaakt zijn uitspraak ambtshalve opschorten totdat
de eerst geadieerde rechter een in kracht van gewijsde gedane uitspraak
had gedaan.!" Tenslotte werd in artikellOc de erkenning en tenuitvoerleg-

115 Art. 5 lid 2 Statuut 1970/1975.
116 In theorie zou een SE dus thans twaalf statutaire zetels kunnen hebben.
117 Ook het EP en het ECOSOC wezen op problemen wat de mogelijkheid van gelijktijdige

toepassing van meerdere nationale rechtsstelsels en competentieconflicten tussen nationale
rechters betreft; Euromarkt-Nieuws, jan. 1975, p. 5.

118 Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen
in burgerlijke en handelszaken, 27 sept. 1968 (Brussel), Trb. 1969, 101.

119 Vgl. de minder vergaande artt. 22 en 23 EEX.
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ging van een uitspraak van een nationaal gerecht in andere Lid-Staten
gegarandeerd.

Haar communautaire basis in een verordening, het gedetailleerde en
uniforme karakter van de daarin neergelegde regeling en de uitdrukkelijke
bepaling in artikel I lid 4 Vo. dat de SE een rechtspersoon naar Europees
recht was, waarborgden een erkenning van de SE in elke Lid-Staat.
Bovendien waren de verschillen van subsidiaire en ondergeschikte aard
en zouden rechtsvragen die hiermee samenhingen, via een prejudiciele
procedure, toch door het Hof van Justitie uniformerend worden geinterpre-
teerd.!"

6.3 Het Statuut 1991

Zoals het Memorandum uit 1988 al deed vermoeden, is het SE-Statuut
1989/1991 minder gedetailleerd en ruimomvattend dan de concepten
1970/1975. In tegenstelling tot haar 'voorgangers' pretendeert de nieuwe
regeling niet meer een uniforme en van het nationale vennootschapsrecht
onafhankelijke SE-vorm te creeren. Het Statuut vormt nog slechts een
Europeesrechtelijke romp die wordt gecompleteerd door nationaaLrechtelijke
ledematen.!"

De sterke vereenvoudiging blijkt duidelijk uit de verminderde omvang
van de regeling - het aantal artikelen is ten opzichte van het Statuut uit
1975 teruggebracht van 284 naar 150 (137 artikelen in de verordening en
13 in de richtlijnj'P - en is te herleiden tot het uitgangspunt van de
Commissie dat zoveel mogelijk gesteund moet worden op inmiddels
geharmoniseerde nationale wettelijke structuren. Sinds 1970 heeft de
harmonisatie van het vennootschapsrecht immers een aanzienlijke vooruit-
gang geboekt, "zodat voor de S.E. op gebieden, waarop voor haar werk-
wijze geen uniforme communautaire regels noodzakelijk zijn, naar de
wetgeving betreffende de naamloze vennootschappen van de Lid-Staat van
de zetel kan worden verwezen". 123 Op tal van punten wordt verwezen

120 Ondanks cia! een expliciete opdracht daartoe, zoals in art. 1-7 lid 1 van het voorontwerp,
ontbrak; Sanders. NV 1971, p. 3.

121 Vgl. Lutter, AG 1011990, p. 414.
122 Daarbij moet men er rekening rnee houden dat een groot aanta1 artikelen en leden is geschrapt

dan wei is toegevoegd, zonder dat de nummering ten opz.ichte van het Statuut 1989 is
aangepast. Al met al omvat de verordening 110 artikelen en de aanvullende richtlijn 13
artike1en; z.ie TK 1991-1992,22559, Dr. I, p. 3. Ook de vier bijlagen bij het Statuut 1975
z.ijn geschrapt. Op grond van de 'werktekst' uit 1993 zou het Statuut nog slechts 68 artikelen
kennen.

123 Zie overweging 9 bij de verordening.
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naar al dan (nog) niet geharmoniseerd nationaal rechtf", in sommige
gevallen wordt rechtstreeks verwezen naar harmonisatierichtlijnen'P of
zelfs afgezien van een regeling. Wat dat laatste punt betreft blijkt ook dat
de huidige redactie van de algemene verwijzingsregel in artikel 7 Vo. niet
meer uitgaat van een strikte scheiding tussen een nationale en communautaire
rechtsorde.P" Natuurlijk zijn in eerste instantie de bepalingen van de
verordening op de SE van toepassing. Voor zover de verordening dat
uitdrukkelijk toestaat, zijn bovendien "de vrijelijk door de partijen in de
statuten van de SE vastgestelde bepalingen ,,127 toepasselijk. In al die geval-
len echter dat de verordening geen uitdrukkelijke regeling treft, is het
nationale vennootschapsrecht betreffende naamloze vennootschappen van
de zetel-lidstaat, evenals de dienovereenkomstig vastgestelde statutaire voor-
schriften, op de SE van toepassing.!" In tegenstelling tot de voorgaande

124 Daarbij kan gedacbt worden aan de artt. 4 lid 2 (minimumkapitaal), 8 lid I (inschrijving
van de SE), 9 (openbaarmaking van akten betreffende de SE), l lbis (oprichting van de SE),
19 (openbaarmaking van het fusievoorstel), 21 (toezicht op de fusie), 22 (goedkeuring van
de fusie), 23 (bescherming van schuldeisers), 24 en 24bis (toezicht op de rechtmatigheid
van de fusie) , 27 lid 2 (rechtsgevolgen van de fusie) , 28 (burgerrechtelijke aansprakelijkheid),
29 (nietigheid), 30bis (vereenvoudigde fusie), 31 lid 3 (besluit omtrent oprichting bolding-Sli),
35 (oprichting gemeenschappelijke dochter-SE), 37bis (omzetting), 38 lid 2ter (controle
inbreng in natura), 39 lid 2 (volstorting), 42 leden 2 en 3 en 43 (kapitaalverhoging), 45
en 46 (kapitaalverrnindering en de bescherming van crediteuren), 49 (verkrijging eigen
aandelen), 54 (uitreikingen overdracht van aandelen), 56 (financiering),61 (structuurmodel),
62/66 lid 1 (vertegenwoordiging), 63 leden 2 en 3/66 lid 1bis en lid 3 (samenstelling RvT
resp. bestuursorgaan), 65/67bis lid I (voorzitter RvT resp. bestuursorgaan), 69 (voorwaarden
v~~r de benoembaarheid), 72 leden 3 en 4 (aan goedkeuring onderworpen handelingen),
81 (bevoegdheden van de ava), 81bis (organisatie en verloop van de ava), 101 lid 2bis
(opstellingjaarrekening), 103 (controle van de jaarrekening), 104 (openbaarmaking), III
(controle geconsolideerde jaarrekening), 112 (openbaarmaking), 113 «geconsolideerde)
jaarrekening van kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen in de vorm van een SE),
117bis (ontbinding door de rechter), 118 (openbaarmaking van de ontbinding), 120 lid 2
«beeindiging van de) vereffening), 128 (openbaarmaking beeindiging vereffening), 129
(insolventie en staking van betalingen), 132 (nationale fusie waarbij een SE is betrokken),
133 lid 3 (vaststelling van aftrekbare verlies of belastbare winst van de vaste inrichting),
134 (vaststellen van sancties).

125 Wat de financiele verslaglegging van de SE betreft verwijst de Comrnissie direct naar de
voorschriften in de vierde en zevende richtlijn inzake de jaarrekening resp. geconsolideerde
jaarrekening. Zij heeft daarmee het aantal artikelen van 75 (Statuut 1970/1975) tot 13
teruggebracht.

126 Er wordt daarentegen - volgens de Comrnissie - een soort vreedzame 'coexistentie' tussen
communautair en nationaal recht gecreeerd. Zie de toelichting bij art. 7 Statuut 1989.
Verwezen wordtnaar deEESV -verordening, waarin vooreen soortgelijkeaanpak is gekozen.

127 Daarmee worden rowel de oprichtingsakte a1s de, eveotueel in eeo afzonderlijke akte
vastgestelde, eigenlijke statuteo van de SE bedoeld (art. 4bis Vo.).

128 Uit de toelichting bij art. 7 blijkt - teo overvloede - dat ook het communautaire recht
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ontwerp-Statuten gaat het daarbij met uitsluitend om onderwerpen als het
arbeidsrecht, het mededingingsrecht, het faillissementsrecht of het recht
inzake intellectuele eigendom, maar bijvoorbeeld ook om de bescherming
van de rechten van de werknemers van de oprichtende vennootschappen,
de voorwaarden voor een officiele beursnotering, tegenstrijdig belang, de
besluitvorming buiten de vergadering, afstand van een groepsvordering,
de wijze waarop de ava bijeen wordt geroepen en regels van groepsrecht.

Ret probleem dat zich voordoet is dat het vennootschapsrecht, ondanks
een zekere mate van harmonisatie, toch bepaald verschillend kan zijn. Ook
op terreinen die reeds zijn geharmoniseerd kunnen nationale wetgevingen
afwijkingen vertonen.!" Zo bijvoorbeeld wat betreft de inhoud van de
statuten'?", het toezicht op de rechtmatigheid van de oprichting!", de
inbreng en kapitaalbescherming!", en de omvang van de vertegenwoordi-
gingsbevoegdheid!". Bovendien wordt vaak verwezen naar onderwerpen

en het overige nationale recht, inclusief de regels uit internationale verdragen, op de SE
van toepassing blijven. Ten opzichte van art. 7 Statuut 1989 is de bepaling geschrapt dat
de in de verardening behandelde, maar niet uitdrukkelijk geregelde onderwerpen door de
reehter moesten worden geinterpreteerd conform de algemene beginselen die aan de verorde-
Ding ten grondslag lagen; boden deze geen oplossing dan moest hij aansluiting zoeken bij
het vennootschapsrecht van de zetel-lidstaat dat van toepassing is op naamloze vennoot-
scbappen. Geschrapt is bovendien het derde lid (wat niet behandelde onderwerpen betreft
is het communautaire reeht en het recht van de Lid-Staten van toepassing).

129 Zie Storm, 'Some observations on the law of the European Communities', in 'Business Law
in Europe' (1982), p. 17/18.

130 Art. 2 richtlijn 2 geeft een minimum-opsornming van gegevens die in de statuten moeten
worden opgenomen. Nationale wetgevingen kunnen dus een ruimere inhoud voorschrijven,
bijv. het instellen van nieuwe organen, de omvang van bevoegdheden en winstuitkeringen.
Daardoor bestaat de mogelijkheid dat vennootschappen toch aan verschillende regels moeten
voldoen; zie Lutter, AG 1011990, p. 417.

131 Art. 10 richtlijn 1 verplicht tot een voorafgaande, administratieve of reehterlijke controle
bij de oprichting van een vennootschap. In de Lid-Staten wordt hieraan echter op verschillende
wijzen vorm gegeven: in Duitsland bestaat naast een a1gemene 'Griindungspriifung' door
leden van de Vorstand en de Aufsichtsraten eventueel door onafhankelijke 'Griindungspriifer'
(§ 33 AktG.) nog een 'registergerichtliche Priifung' (§ 38 AktG.); in Nederland kan een
notariele akte van oprichting slechts worden veri eden na verkrijging van een verklaring van
geen bezwaar van het Ministerie van lustitie (art. 2:861179 BW); in Frankrijk wordt sleehts
een formele 'rechtmatigheidstoets' vereist. Zie Lutter, 'Europaisches Gesellschaftsrecht',
ZGR (Sonderheft I) 1979, p. 16117.

132 Van Schilfgaarde, 'Introductie", in 'Vennootschapsrecht in EG-perspeetief, Lustrumuitgave
ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Koninklijke Notariele Broederschap (1993),
p. Xl-XVU.

133 Weliswaar is in art. 9 lid I richtlijn I uitdrukkelijk gekozen voor het beginsel van de
onbeperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, in het Verenigd Koninkrijk werd tot 1989
eehter vastgehouden aan de zgn. 'ultra vires doctrine', op grand waarvan de vennootschap
sleehts gebonden was als binnen haar doelomschrijving was gehandeld. In s. 35 van de
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die nog niet geharmoniseerd zijn. Zo verwijst artikel 81 Vo. naar het
nationale zetelrecht wat de omvang van de bevoegdheid van de ava betreft,
artikel 81bis doet hetzelfde met betrekking tot de bijeenroeping, de deelne-
ming aan de besluitvorming, de vertegenwoordiging ter vergadering etc.,
terwijl een vijfde richtlijn terzake nog altijd niet is vastgesteld. Ook de
regels van groepsrecht zijn niet geharmoniseerd. Wat al deze onderwerpen
betreft zal het nationale recht van de zetel-lidstaat moeten worden geraad-
pleegd. Ook de directe verwijzing naar enkele richtlijnen, met name de
vierde en zevende richtlijn met betrekking tot de financiele verslaglegging,
zal invloed uitoefenen op de SE. De opties die daarin aan de Lid-Staten
worden gelaten met betrekking tot de opmaak van de balans en de winst-
en verliesrekening!", en de daarbij te hanteren waarderingsmethoden 135 ,

worden rechtstreeks doorgegeven aan de SE.136Opties kent het Statuut
ook wat betreft de structuur van de SE (artikel 61 Vo.), de medezeggen-
schap van haar werknemers (artikel 3 Rl.) en de aard en de omvang van
de goedkeuringsbesluiten (artikel 72 VO.).137Het gevolg zal zijn dat de
SE in diverse Lid-Staten verschillend gestalte wordt gegeven, zodat de plaats
van vestiging voor de SE een essentiele rol zal blijven spelen.!"

Companies Bill (Bill 174, 29 juni 1989, fir. 10 I) wordt art. 9 lid 1 alsnog geimplernenteerd:
"The validity of an act done by a company shall not be called into question on the ground
of lack of capacity by reason of the fact that this is beyond the objects of the company stated
in the memorandum of association". Zie Gleichmann, 'Perspectives on European Company
Law', in 'Forum intemationale', okt. 1989 nr. 14, p. 5/6.

134 Artt. 8 en 22 Richtlijn 4.
135 Artt. 31 tim 42 Richtlijn 4.
136 De Commissie wilde voorkomen dat er over de inhoud van deze richtlijnen opnieuw zou

moeten worden onderhandeld; zie de toelichting bij het Statuut 1989. Het gevolg is dat SE's,
ten opzichte van zowel elkaar als nationale vennootschappen, binnen de grenzen van een
Lid-Staat inhoudelijk verschillende (geconsolideerde) jaarrekeningen publiceren; zie
Kallmeyer, 'Die Europaische Aktiengesellschaft - Praktischer Nutzen und Mangel des Statuts',
AG 3/1990, p. 103; Lutter, AG 10/1990, p. 418.

137 Wehlau, CML Rev. 29, 1992, p. 485: "These differences may lead to considerable distorsions
of competition, depending on which national law is taken as a reference".

138 Staatssecretaris Kosto van lustitie (zie TK 1991-1992,22559, fir. I) merkt op dat de vraag
niet zozeer is Of de SE een passende samenwerkingsvorm is, maar welke SE. Hij acht het,
vanuit een oogpunt van historisch gegroeide sociaal-economische en culturele verschillen
en de aantrekkelijkheid en flexibiliteitvan het SE-Statuut, aanvaardbaar dat voor reeds gehar-
moniseerde voorschriften verwezen wordt naar het nationale recht (p. 3/4); het Statuut mag
echter niet vooruitlopen op nog niet aanvaarde richtlijnen (p. 13). De Commissie Harmonisatie
Vennootschapsrecht, Advies van 27 jan. 1992, p. 5/6, is van oordeel dat het Statuut ten
minste evenveel SE's toelaat als er nationale rechtsstelsels zijn; het bezit daardoor niet aileen
"onvoldoende communautair gehalte", maar schept ook rechtsonzekerheid wat de
toepasselijkheiden de inhoud van regels betreft. Een verwijzingnaar het nationale 'zetelrecht'
is haars inziens wei doelmatig wat betreft de oprichting en de kapitaalbeschenning; zie ook
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Om 'Delaware-effecten' te voorkomen, kent de SE nu nog slechts een
statutaire zetel'" die zich binnen het grondgebied van de Gemeenschap moet
bevinden en moet corresponderen met de plaats van haar hoofdbestuur
(artikel5 VO.)I40.De Comrnissie knoopt aan bij de in de meeste Lid-Staten
gehanteerde 'siege reel-theorie' en tracht bovendien duidelijkheid te ver-
schaffen omtrent het toepasselijke nationale recht. In de gevallen dat veelvul-
dig impliciet dan wel expliciet wordt verwezen naar het nationale vennoot-
schapsrecht, wordt het vennootschapsrecht van de Lid-Staat waar de SE
haar hoofdbestuur heeft van toepassing verklaard. In haar streven een voor
de Lid-Staten zo aantrekkelijk mogelijk Statuut te presenteren, is de keuze
van de Commissie voor dit uitgangspunt wei verklaarbaar.!" Met het
oog op de Europese interne markt zou de keuze voor het 'incorporatie-stel-
sel', op grond waarvan geen onderscheid wordt gemaakt tussen werkelijke
en statutaire zetel en een vennootschap in andere landen wordt erkend indien
zij naar het recht van het land van incorporatie rechtsgeldig is opgericht,
niettemin logischer en wenselijker zijn geweest. 142 Het in artikel5 gekozen
uitgangspunt verdraagt zich naar mijn mening bovendien niet met het
karakter van de SE als Europese rechtspersoon.!" De SE moet de
mogelijkheid hebben om zich binnen de gehele Gemeenschap vrijelijk te
vestigen. Er ontstaan echter problemen als zij, overeenkomstig artikel5bis
Vo., haar zetel naar een andere Lid-Staat wil verplaatsen. In hoofdstuk
2 wordt in het kader van het vrije vestigingsrecht binnen de interne markt
nader ingegaan op deze 'zetel-problematiek' en de 'siege reel-' en 'incorpo-
ratietheorie' .

TK 1991-1992,22559, QT. I, p. 5.
139 Een regeling overeenkomstig de artt. lOa-c Statuut 1975 was dus niet rneer noodzakelijk.
140 Vgl. art. 1-4 van het voorontwerp-Sanders en art. 5 van het Statuut 1970/1975.
141 Voor de Lid-Staten betekent her 'siege reel'<stelsel dat zij in beginsel niet aileen de invoer

van vreemde rechtsbeginselen in hun recbtsstelsels kunnen verhinderen, maar dat zij tevens
kunnen voorkomen dat 'eigen' ondernerningen zich aan strenge(re) nationale voorschriften
onttrekken door zich conform het rechtsstelsel van een liberaler land te incorporeren.

142 Vgl. HvJ 10 juli 1986, zaak 79/85 (Segers), ov, 16.
143 TK 1991-1992,22559, QT. I, p. 7: het levert niet slechts rechtsonzekerheid op, aangezien

niet altijd duidelijk is waar de rechtspersoon zijn hoofdbestuur heeft, maar het past ook niet
in een Statuut "dat beoogt belemmeringen voor intemationale samenwerking weg te nemen".
Anders Wehlau, CML Rev. 29, 1992, p. 491/492.

40



Het SE-Statuut in historiscn perspectief

7 Structuur van de SE

7.1 Het voorontwerp-Sanders

Titel IV van het voorontwerp gaf een uitvoerige regeling van de organen
van de SE. In drie afdelingen werden een huishoudelijk reglement en een
regeling omtrent de onderlinge bevoegdheidsverdeling tussen de ava, het
bestuur en de raad van commissarissen (RvC) voorgesteld.

Ret zwaartepunt van de bevoegdheden binnen de SE werd bij het bestuur
en de RvC gelegd. Ret bestuur van de SE zou als collegiaal orgaan leiding
moeten geven aan de vennootschap en zou haar jegens derden moeten
vertegenwoordigen.v" Bij het uitoefenen van de dagelijkse leiding zou
het bestuur "binnen de grenzen van het doel van de vennootschap" de meest
uitgebreide bevoegdheden bezitten "om alle rechtshandelingen ten behoeve
van de vennootschap te verrichten" (artikel IV-I-3 lid 1). De RvC zou
bevoegd zijn tot advisering en een voortdurend toezicht. 145De statuten
konden enkele rechtshandelingen van het bestuur opsommen die vooraf-
gaande goedkeuring van de RvC behoefden.!" Bovendien werden de RvC
belangrijke bevoegdheden toegekend die normaal gesproken aan de ava
zouden toekomen. Zo benoemde en ontsloeg de RvC de bestuursleden
(artikel IV-1-2 !eden 1 en 7) en stelde hij in een gemeenschappelijke ver-
gadering met het bestuur de jaarrekening vast (artikel VI-5-1). 147Om
conflicten met de RvC te vermijden moesten de bevoegdheden van de ava
limitatiefworden opgesomd (artikel IV-3-1). Haar werd daarbij een aanzien-
lijk aantal taken gelaten, aldus Sanders. Zo benoemde de ava de !eden van
de RvC148 en bleef zij in bepaalde gevallen bevoegd de jaarrekening vast
te stellen als de RvC en het bestuur niet tot overeenstemming hadden kunnen
komen (artikel VI_5_2).149 Daarnaast kon de ava over de decharge van
de leden van het bestuursorgaan of de RvC blijven beslissen (artikel VI-6-2)

144 Artt. IV-I-3 lid 2 en IV-I-4 voorontwerp.
145 Artt. IV-I-I jo. IV-2-1 voorontwerp.
146 Art. IV-I-5 voorontwerp. Het ontbreken van deze toestemming kon nietjegens derden worden

ingeroepen. Sanders voorzag aileen in deze gevallen bevoegdheidsoverlappingen (p. 56).
147 In dat geval konden zij ook besluiten tot reservering van maximaal 2/3 van de jaarlijkse

winst (art. VI-6-1 lid I). In het Commissie-voorstel uit 1970 werd dat maximum verlaagd
tot de helft (art. 217 lid I).

148 Art. IV-2-2 lid 2, op voorstel van de RvC zelf, jo. art. IV-3-1 sub c. In hoeverre deze
bevoegdheid werd beperkt door het toepasselijke medezeggenschapsregime wordt in § 8.1
besproken.

149 De ava kon in dat geval besluiten over de bestemming van de totalejaarwinst (art. VI-6-1
lid 2).
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en bleef zij bevoegd met betrekking tot belangrijke besluiten als statuten-
wijziging, fusie, ontbinding, omzetting en kapitaalverhoging of -verminde-
ring (artikel IV-3-1).

Duidelijk geinspireerd door het Duitse Aktiengesetz van 1965 kenmerkt
het voorstel zich niettemin door een vergaande 'institutionalisering' van
de SE. De werkelijke macht binnen de vennootschap was niet meer in
handen van de aandeelhouders, maar van bestuurders en commissarissen.
De ava werd gedacht als een amorf orgaan bestaande uit vele, anonieme
aandeelhouders. Dagelijkse beslissingen konden niet - zo was kennelijk
de opvatting van de ontwerpers - ter goedkeuring worden overgelaten
aan zo'n log orgaan. Om toch een zekere controle op de macht van het
bestuur te behouden, werd daarom een onafhankelijk toezichthoudend orgaan
(RvC) in het leven geroepen. De SE werd in feite neergezet als een kapi-
taalvennootschap van het 'open type'. Tegen een SE in de vorm van een
besloten vennootschap bestond toentertijd het bezwaar dat deze rechtsvorm
niet in alle Lid-Staten bekend was en daar waar zij wei bekend was per
Lid-Staat grote verschillen vertoonde. Gezien het feit echter dat vennoot-
schappen van het besloten type in aantal veel talrijker waren, en nog steeds
zijn, kan men zich afvragen of niet ook een aangepaste of afzonderlijke
regeling voor een 'besloten' SE overwogen zou moeten worden. 150 Boven-
dien lijkt het mij wenselijk dat bij de inrichting van de SE rekening wordt
gehouden met de omstandigheid dat de oprichtende vennootschap(pen) in
een SE die wordt opgericht als joint venture of als enkele dochtervennoot-
schap, belangrijke bevoegdheden wensen te behouden. In hoofdstuk 4 zal
ik nader op deze problematiek ingaan.

7.2 Het Statuut 197011975

Ook de Commissie hield vast aan een, wat men zou kunnen noemen, secun-
dair!" dualistische structuur: het bestaan van een Raad van Toezicht (RvT)
die toezicht uitoefende op het bestuur van de SE en daartoe alle noodza-
kelijke inlichtingen kon vorderen en enkele belangrijke bevoegdheden kon
uitoefenen die normaal gesproken aan de ava toekwamen. Een belangrijke
wijziging ten opzichte van het voorontwerp betrof echter de expliciete
opsomming van enkele belangrijke bestuurshandelingen die onderworpen
werden aan een voorafgaande goedkeuring van de RvT (artikeI66). Evenals

150 Zie Boucourechliev, 'Pour une S.A.R.L. europeenne' (1973), en de bespreking hiervan
door Sanders in TVVS 1975, nr. 12, p. 339-342. Vgl. Wehlau, GmbHR 10/1992, p. 640-643.

151 Ter onderscheiding van de verhouding tussen ava en bestuur, die ook wei wordt aangeduid
als dualistisch.

42



Het SE-Statuut in historisch perspectief

op grond van het voorontwerp zou de RvT echter nooit rechtstreeks in het
bestuur van de SE kunnen ingrijpen of de SE kunnen vertegenwoordigen
(artikel 73 lid 3). Bovendien werden de bevoegdheden van de ava uitgebreid:
zij kon ook besluiten nemen omtrent het instellen van een vordering tot
schadevergoeding", de benoeming van vereffenaars, de overdracht van
een aanzienlijk deer of het gehele vermogen van de SE en goedkeuring van
bepaalde voor de SE belastende overeenkomsten (artikel 83).

De in 1975 aangebrachte wijzigingen waren hoofdzakelijk van
redactionele aard en betroffen met name de hergroepering en verduidelijking
van voorschriften. Bovendien werden enkele bepalingen aangepast aan een
reeds ingediend voorstel voor een vijfde richtlijn inzake de structuur van
de naamJoze vennootschap.!" Een belangrijke wijziging betrof echter
de betrokkenheid van de werknemers van de SE bij de samenstelling van
de Raad van Toezicht. De herziening, in de artikelen 74a, 75a en 75b, werd
geheel conform het advies van het EP vorm gegeven. Omwille van de dui-
delijkheid zal de invloed van de werknemers in de RvT hierna in het kader
van de medezeggenschapsregeling worden besproken. Opmerkelijk is dat
een toezichthoudend orgaan werd gecreeerd voor elke SE, ongeacht omvang
en aard van haar activiteiten. Deze verplichting stond in contrast met de
Nederlandse structuurregeling (1971), die weI rekening houdt met de aard
en de omvang van de vennootschappen.!"

7.3 Het Statuut 1991

De structuur van de SE op grond van het Statuut 1991 zal uitvoerig worden
belicht in de hoofdstukken 3 en 4. Op deze plaats sta ik slechts stil bij de
belangrijkste wijziging. De structuur van de SE kenmerkte zich, op grond
van de vorige ontwerpen, door haar dualistische of 'two tier' structuur.
In enkele landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, kennen kapitaalvennoot-
schappen echter uitsluitend een zogenaamd 'monistisch stelsel ' of' one tier
system' .155 Frankrijk biedt vennootschappen bovendien de mogelijkheid

152 Hetgeen aI blijkt uit art. 72, en overigens ook aI uit art. IV-I·II van het voorontwerp.
153 Zo werd de aansprakelijkheid van de leden van het bestuur (art. 71) en van de RvT (art.

81) jegens de SE uitgebreid tot een a1gemeen plichtsverzuim en werd tevens een aansprakelijk-
heid gecreeerd jegens aandeelhouders en derden (artt. 72a resp. 81 a). Ook de dechargernoge-
lijkheid, in de artt. 216 lid 3 en 218 Statuut 1970, werd geschrapt,

154 Zie de toerekeningscriteria in de artt. 2: 153/263 lid 2, en de vrijstellingen en mitigaties in
artt. 2: 153/263 lid 3 resp. 155/265 BW.

155 Zie Uniken Venema, 'Van common lawen civil law -Inleidingtot het Anglo-Amerikaanse
recht, in vergelijking met het Nederlandse (1971), p. 227.
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om te opteren voor hetzij het dualistische hetzij het monistische stelsel. 156

Ret Statuut 198911991 houdt met deze verscheidenheid rekening en kent
de oprichtende vennootschappen eenzelfde keuzemogelijkheid toe (artikel
61 Vo.). Met monisme wordt bedoeld dat leiding en toezicht worden ge-
integreerd in een orgaan: het 'bestuursorgaan'. Dit orgaan kan zichzelf in-
tern opsplitsen, in die zin dat bestuursbevoegdheden kunnen worden
gedelegeerd aan een of meer van zijn leden. De overige leden zijn dan belast
met contrale en toezicht daarop.':" Een Lid-Staat heeft echter de mogelijk-
heid om voor SE's binnen zijn grondgebied een van beide stelsels verplicht
voor te schrijven.l"

8 Medezeggenscbap van werknemers

8.1 Het voorontwerp-Sanders

Ret ligt in de aard van de SE dat zij in aile Lid-Staten activiteiten kan
uitoefenen. Om te voorkomen dat zij daarbij geconfronteerd zou kunnen
worden met uiteenlopende nationale medezeggenschapsregelingen, moest
het Statuut naar de mening van de werkgroep-Sanders een eigen rnedezeg-
genschapsregeling voor werknemers bevatten. Aangezien de vaststelling
van een uniforme regeling per definitie zou botsen met de uiteenlopende
tradities in de Lid-Staten en de acceptatie van een toekomstige regeling
in gevaar zou kunnen brengen, pleitte de werkgroep voor een gedifferen-
tieerde oplossing ofwel aanpassingsregeling. De werkgroep wenste uit te
gaan van de toentertijd in de Lid-Staten bestaande regelingen en op grond
daarvan medezeggenschap te laten bestaan waar deze reeds was ingevoerd
en buiten beschouwing te laten waar zij niet bestond.!" Om te voorkomen
dat de SE problemen ondervond als zij actief was in landen met verschil-
lende regelingen, of landen met en zonder regeling, moest de rnedezeggen-
schapsregeling in het Statuut aanknopen bij de plaats c.q. het land waar

156 De wet van 24 juli 1966 laat aandeelhouders de keuze. Zie Guyon, 'Droit des Affairs' -
Droit commercial general et Societes, p. 301 e.v. en p. 340 e.v.

157 Het voorschrift dat de toezichthoudende leden de meerderheid moeten vormen is in het Statuut
1991 geschrapt (art. 66 Vo.).

158 Deze beperking is in 1991 ingevoerd. Volgens de Commissie zou daardoor, wat het
functioneren van de SE betreft, een betere aansluiting op nationale wetgevingen kunnen
worden gerealiseerd (toelichting bij art. 61 Vo.). UNICE verzet zich hiertegen, orndat met
name bij een internationale zetelverplaatsing de gehele interne structuur dan gewijzigd moet
worden (advies van 7 nov. (991). Vgl. Rasner, ZGR 3/1992, p. 319/320.

159 Sanders, NV 1971, p. 6.
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de meerderheid van de werknemers (,Belegschaft') van de SE zich bevond,
veelaI de plaats waar de onderneming van de SE was gevestigd.

Alleen Duitsland en Frankrijk kenden toentertijd (eind jaren '60)
nationale regelingen die medezeggenschap van de werknerners in de organen
van de vennootschap mogelijk maakten. Deze regelingen vormden voor
de werkgroep dan ook het uitgangspunt. 160 De gedifferentieerde oplossing
zag er aIs voigt uit. Bevond 90% of meer van de werknemers van een SE
zich in een Lid-Staat, hetzij Duitsland hetzij Frankrijk, dan was de nationale
medezeggenschapsregeling van deze Lid-Staat van toepassing (artikel V -1- 2).
Indien ten minste 25 % van de werknemers in Duitsland werkzaam zou zijn,
dan gold de bijzondere regeling in afdeling 2 van het Statuut (artikel V-1-3),
met inachtneming van de Duitse medezeggenschapsregeling.!" Indien
ten minste 25% van de werknemers werkzaam was in Frankrijk zou de
Franse medezeggenschapsregeling van toepassing zijn, tenzij oak ten minste
25% werkzaam was in Duitsland. In het laatste geval ging de Duitse mede-
zeggenschapsregeling in afdeling 2 als de meest vergaande voor de Franse
regeling (artikel V-l-4). Waren tenslotte minder dan 25% van de werk-
nemers werkzaam op het grondgebied van een van beide Lid-Staten dan
zou de SE met aan een medezeggenschapsregeling worden onderworpen. 162

160 Zie de aJgemene inleiding bij titel V van het voorontwerp, p. 77-79. Duitse werknemers
ken den toentertijd reeds op grond van het Montanmitbestimmungsgesetz (25 mei 1951) en
het Mitbestimmungserganzungsgesetz (7 aug. 1956) het recht om op paritaire basis mee
te beslissen in de' Aufsichtsrat' (AR). Op grond van bet 'Betriebsverfassungsgesetz' hadden
zij het recht om 1/3 van de zetels in de AR te bezetten. In Frankrijk hadden twee werknemers
van het 'Comite d'entreprise' het recht om met adviserende stem deel te nernen aan de verga-
deringen van het bestuursorgaan ofhet toezichthoudendeorgaan (afbankelijkvan destructuur
van de vennootschap): ordonnance no. 45-280, 22 febr. 1945 en loi no. 46-730, 16 april
1946 fixant le statut des delegues du personnel dans les entrepises, Later zijn de voorschriften
in beide landen, evenals in andere Lid-Staten, aanzienlijk uitgebreid.

161 Binnen deze zgn. 'grijze zone' (25%-90%) waren drie alternatieven te onderscheiden: (i)
Medezeggenschap in de RvC. De plaatsen in de RvC werden daarbij paritair of voor 113
bezet door werknemersvertegenwoordigers, afbankelijk van de vraag of de gekwalificeerde
(11, 15,21 leden) dan weI eenvoudige (6,9, 12, 151eden) 'Mitbestimmungs-regeLing' van
toepassing was: 'Montan-Mitbestimmungsgesetz' resp. 'Betriebsverfassungsgesetz'. De
voorzitter van de RvC werd door de ava, op advies van de RvC, gekozen en had een 'casting
vote'. De 'Arbeitsdirektor' werd aangewezen door de RvC. (ii) De oprichting van een bijzon-
der medezeggenschapsorgaan (M. Z. 0.), dat - afhankelijk van de toepasseLijke 'Mitbestim-
mungs-regeling: - uit maximaaJ 20 resp. to leden bestond. Het orgaan werd sarnengesteld
in verhouding tot de verdeling van de 'Belegschaft' over de verschillende Lid-Staten. (iii)
Tenslottekon bij overeenkornst een ad hoc-regeling worden vastgesteld, die door denationale
instanties van de deelnernende staten of door een centrale instantie voor aJle staten goedge-
keurd moest worden, voordat deze aan het Hof van Justitie werd voorgelegd.

162 Zie de aJgemene inleiding bij titel V, p. 78; vgl. Figge, a.w., p. 177; Hauschild, 'Die
Europaische Aktiengesellschaft', in 'Europaische HandelsgeseLlschaft und Angleichung des
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8.2 Het Statuut 197011975

Anders dan de werkgroep-Sanders stelde de Commissie in titel V van het
Statuut 197011975 een eenheidsoplossing voor. Medezeggenschap werd
verplicht gesteld voor alle gevallen dat een SE werd opgericht, ongeacht
de vraag hoeveel werknemers er in een bepaalde Lid-Staat werkzaam waren.
In hun adviezen op het ontwerp van 1970 erkenden ook het ECOSOCI63

en het EP het belang van een sterke betrokkenheid van de werknemers bij
de gang van zaken in de ondernemingen, waarbij de nadruk lag op de be-
invloeding van arbeidsplaatsen en arbeidsvoorwaarden. Niettemin voerden
zij, naast tal van redactionele vereenvoudigingen, een aantaJ essentiele
bezwaren aan dat voornamelijk de uitwerking van de regeling en de samen-
stelling van de organen betrof. 164

Bij elke SE met nevenvestigingen'Y in meer dan een Lid-Staat zou
een Europese Ondernemingsraad (EOR) moeten worden ingesteld, die - bij
het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden - de belangen van de werkne-
mers moest behartigen. 166 Zijn bevoegdheden waren beperkt tot aangele-
genheden die zich afspeelden binnen de SE en haar nevenvestigingen; in
het Statuut 1975 aangescherpt tot aangelegenheden die verscheidene, niet
in dezelfde Lid-Staten gelegen bedrijven betroffen en (dus) niet door de
nationale werknemersvertegenwoordigingen - op bedrijfsniveau - konden
worden geregeld. 167 Nationale medezeggenschapsregelingen die van toe-
passing waren op de nevenvestigingen van de SE, bleven immers - evenals
aangelegenheden die in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) waren

nationalen Gesellschaftsrechts' (1968), p. 92-96.
163 Het ECOSOC erkende enerzijds de noodzaak van een uniforme regeLing op dit terrein,

anderzijds kon het - gezien de tegenstrijdige standpunten van zijn leden - het voorstel
in zijn geheel noch goedkeuren noch afwijzen. Het drong daarom aan op een nadere
bestudering van deze bepalingen; PbEG nr. CI33/35, 13 dec. 1972. Vgl. Figge, a.w., p.
1861187.

164 Zie ook Timmermans, 'Her gewijzigde Statuut voor de Europese N. V. (II)', TVVS 1975,
nr. 1I, p. 307-312; Schotvanger, 'Het ontwerp-statuutvoor de SE 1975', NV nr. 12,jan/feb.
1976, p. 19-30.

165 In het Statuut 1970 werd het fiscaalrechtelijke begrip 'vaste inrichtingen' gebruikt. In het
Statuut 1975 werd dit vervangen door de term 'bedrijven'. Ik houd vast aan bet begrip
'nevenvestigingeri' .

166 A1s de SE slechts in een Lid-Staat nevenvestigingen had, was het betrokken nationale recht
van toepassing (toelichting bij art. looStatuut 1970). In het Statuut 1975 werd de verplichting
tot instelling van een EOR beperkt tot een SE met ten minste twee nevenvestigingen in ver-
schillende Lid-Staten, die ieder minimaal 50 werknemers hadden (art. 100).

167 Art. 119 lid 2 Statuut 1975; een uniforme vertegenwoordiging van de werknemers was in
die gevallen gewenst, aldus de Commissie in baar toelichting bij dit artikel. Sanders, NY
1971, p. 7.
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geregeld - onverlet. 168 De EOR had een algemeen recht op inform a-
tieI69 en bovendien een consultatie- en goedkeuringsrecht met betrekking
tot een aantal belangrijke besluiten.'?? Ret Statuut gaf een korte regeling
van de samenstelling en verkiezing, de zittingsperiode, de werkwijze, de
taken en bevoegdheden, en de beslechting van geschillen. In bijlage II bij
het Statuut 1975 werd een verkiezingsreglement opgenomen dat conform
de wens van het EP uniforme, rechtstreekse en geheime verkiezingen van
werknemers in de EOR moest garanderen (artikel 104). Een SE die
dominerende onderneming was in een groep (artikel 223, zie § 9) en die,
eventueel via haar afhankelijke ondernemingen, binnen de Gemeenschap
nevenvestigingen had met elk ten minste 50 werknemers moest bovendien
een concemondernemingsraad (COR) instellen.'?' Een COR op het niveau
van de dominerende SE werd noodzakelijk geacht am de belangen van alle
in het concern werkzame werknemers te behartigen (artikel 134 lid 1). De
dominerende SE zou namelijk tal van beslissingen kunnen nemen ten aanzien
van afhankelijke ondernemingen, zander medezeggenschap van de EOR
daarin. Voorwaarde was echter dat het aangelegenheden betrof die meerdere
concernondernemingen aangingen. 172 Bij eventuele competentiegeschillen
tussen EOR en COR kreeg de COR voorrang.!"

168 Artt. 119 lid 2 en 101 Statuut 1970. Met betrekking tot cao-aangelegenheden bleven de
vakbonden bevoegd. 'EC akkoord met een gewijzigd voorstel voor het Statuut van een
Europese N.V.', Onderneming, 6 juni 1975, p. 3; Timmermans, TVVS 1975, or. ll, p.
311.

169 Artt. 120 tim 122 Statuut 1970; uitgebreid in het Statuut 1975.
170 Het consultatierecht (artt. 124 en 125 Statuut 1970/1975) bestond met betrekking tot enkele

ingrijpende besluiten die vergelijkbaar waren met die verrneld in art. 25 WOR. Het goedkeu-
rings- ofmedebeslissingsrecht (art. 123 Statuut 1970/1975) betrofeen aantal besluiten met
betrekking tot de secundaire arbeidsvoorwaarden. In art. 126a Statuut 1975 werd de EaR,
in geval van still egging of verplaatsing (van een deel) van de bedrijven waarbij voor de
werknemers nadelige gevolgen konden optreden, eeo goedkeuringsrecht verleeod wat de
vaststelliog van eeo sociaal plan betrof. Het EP had er op aangedroogen dat de EaR niet
slechts moest fungereo als eeo broo van informatie, maar dat de EaR ook een billijk medebe-
slissingsrecht moest worden geboden; PbEG or. C93124, 7 aug. 1974. Onderneming, 6 juni
1975, p. 3; Timmerrnans, TVVS 1975, or. 11, p. 311.

171 Art. 130Statuut 1975, tenzij de werknemers van de SE en haar afhankelijkeondememingen
een aan de COR van de SE gelijkwaardige vertegenwoordiging hadden. De mogelijkheid
om ook "andere vormen van gemeenschappelijke vertegenwoordigingen van werknemers"
(art. 130 Statuut 1970) in te stellen is in 1975 vervallen, evenalsde verplichtingom nevenves-
tigingen in meerdere Lid-Staten te hebben. Ook eeo dominereode SE die tevens afhankelijke
onderneming was (sub-holding), werd verplicht een COR in te stellen.

172 Zaken die reeds in een cao werden geregeld vielen buiten het competentiebereik van de COR
(art. 134 lid 2).

173 Art. 135 Statuut 1970/1975.
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Naast vertegenwoordiging in een EaR, en eventueel in een COR, zouden
werknemers van de SE bovendien vertegenwoordigd moeten worden in
de RvT van de SE. In het Statuut 1970 werd vastgesteld dat werknemersver-
tegenwoordigers het recht hadden op 1/3 van het aantal plaatsen in de RvT,
tenzij minimaal 2/3 van de werknemers van de SE zich daartegen verzet-
ten.'?" Deze vertegenwoordigers werden gekozen door de leden van de
nationale werknemersvertegenwoordigingen van de SE en haar nevenvesti-
gingen 175en hadden dezelfde bevoegdheden als de aandeelhoudersverte-
genwoordigers in de RvT. Zij verwierven een echte medezeggenschapsstem
betreffende belangrijke besluiten als benoeming en ontslag van bestuurders,
het vaststeIJen van de jaarrekening en de goedkeuring van bestuursbe-
sluiten.!" In het Statuut 1975 nam de Commissie echter het door het EP
voorgestelde 'Straatsburgse model' over, waarbij de RvT zou bestaan uit
1/3 werknemersvertegenwoordigers, 113aandeelhoudersvertegenwoordigers
en tenslotte 1/3 via cooptatie te benoemen leden."? Overeenkomstig het
verzoek van he! EP werd in artikel137 en bijlage illeen uniforme regeling
getroffen voor rechtstreekse en geheime verkiezingen van werknemersver-
tegenwoordigers in de RvT.178 Op grond van die regeling konden ook
werknemers van afhankelijke groepsondernemingen van de SE aan de
verkiezingen deelnernen.!" Anders dan in het Statuut 1970 was voor af-
wijzing van werknemersvertegenwoordiging in de RvT nog slechts een abso-
lute meerderheid van de stemmen van de werknemers nodig (artikel 138
lid 1). De ava benoemde haar vertegenwoordigers als omschreven in artikel
75. De benoeming (met gekwalificeerde meerderheid) van de te coopteren

174 Nit. 137 lid 1 en 138 Statuut 1970. In de statuten kon een verdergaande werknemersverte-
genwoordiging worden voorgeschreven. In het geval dat de werknemers tegen vertegenwoordi-
ging in de RvT zouden stemmen, behield de RvT zijn bevoegdheden, aldus de Commissie
in de toelichting bij titel V. Erwerd rekening gehouden met het feit dat bij de vakverenigingen
bezwaren zouden kunnen [even tegen werknemersvertegenwoordiging in vennootschapsorga-
nen, a1dus Storm, 'Yennootschappen in de EEG', in 'Bijkantoren en dochterondernemingen
in de EEG - juridische en fiscale aspecten' (1970), p. 29/30.

175 Artt , 139 jo. 102 Statuut 1970.
176 Nadat de EOR was gehoord; zie Sanders, NY 1971, P: 7; Onderneming, 6juni 1975, p.

3.
177 Timrnerrnans, TVVS 1975, nr. II, p. 308/309. Figge, a.w., p. 189.
178 "(D)aar er in het Verenigd Koninkrijk en in lerland geen op wettelijke of cao-basis bestaande

a1gemene werknemersvertegenwoordiging bestaat waarbij kon worden aangeknoopt" , aldus
de algemene toelichting op Titel Y en de toeLichting op art. \04; Beukema, TVVS 1974,
or. 12, p. 342; Euromarkt-Nieuws, jan. 1975, p. 617; Onderneming, 6 juni 1975, p. 3.

179 Art. 137 Lid2 Statuut 1975. Daardoor moest worden gegarandeerd dat niet uitsluitend rekening
zou worden gehouden met interne ondernemingsbelangen; Sanders, NY 1971, p. 6. In art.
137 lid 2 Statuut 1970 werd bepaald dat een van de drie, dan wei twee van de vier of meer
vertegenwoordigers niet werkzaam mocht(en) zijn binnen de onderneming(en) van de SE.
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leden yond plaats conform de artikelen 75a en b: zij konden worden voorge-
dragen door de ava, de werknemersvertegenwoordigers en het bestuur.P"

Tenslotte konden via een cao tussen (het bestuur van) de SE en de bij
de nevenvestigingen vertegenwoordigde vakverenigingen de arbeidsvoor-
waarden worden geregeld (artikel 146). Op deze wijze zouden in alle
nevenvestigingen van de SE dezelfde uniforme arbeidsvoorwaarden gel-
den.!"

8.3 Het Statuut 1991

In het Statuut 1989/1991 komt de Commissie terug op een uniforme
medezeggenschapsregeling. Zoals zij reeds in het Memorandum uit 1988
stelde, moet een rege!ing betreffende de inspraak- en medezeggenschaps-
rechten van werknemers, gezien de grote verschillen die hieromtrent op
nationaal niveau bestaan, worden gedifferentieerd op basis van eventueel
aanwezige algemene basisbeginselen op dit terrein. Deze differentiatie (in
plaats van cumulatie) waarbij zowe! de Lid-Staten als de werknemers en
de bestuurders van de oprichtende vennootschappen kunnen kiezen tussen
verschillende medezeggenschapsmodellen, zou de kans op acceptatie van
de rege!ing in de Raad van Ministers (met 2/3 meerderheid der stemmen)
vergroten. In de aanvullende richtlijn wordt met het oog daarop een aantal
medezeggenschapsmodellen geboden die aansluiten bij de nationale
rechtsste!sels en praktijken.

Het doe! van de aanvullende richtlijn is om "de werknemers een zodani-
ge plaats in de vennootschap te laten innemen en functies in de onderneming
te doen vervullen dat zij zich betrokken voelen bij de gang van zaken in
hun onderneming". 182 Daarbij wordt de werknemers een recht op mede-
zeggenschap verleend wat "het toezicht op en de bepaling van het beleid
van de SE" betreft (artike!2 Rl.). Hetdagelijkse beheer van de SE en haar
onderneming(en), in de zin van het 'day-to-day-management', behoort dus
niet tot het terrein waarop het medezeggenschapsrecht kan worden uitgeoef-
end. 183 In tegenstelling tot hetgeen in het Memorandum en de voorgaande

180 De te coopteren leden moesten a1gemenebelangen vertegenwoordigen, de nodige deskundig-
heid bezitten en niet rechtstreeks atbankelijk zijn van de belangen van werknemers of
aandeelhouders.

181 Eventueel ook voor niet bij de betrokken vakvereniging(en) aangesloten werknemers, via
een wijziging van de individuele arbeidsovereenkomst (art. 147 lid 2).

182 Zie de toelichting bij de aanvullende richtlijn (Statuut 1989).
183 Toelichting bij art. 2 RI. (Statuut 1989).
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onrwerpen!" werd bepaald, zijn de in de richtlijn aangegeven modellen
constitutief voor oprichting van een SE. Daarmee wordt bedoeld dat de
SE niet kan worden opgericht zonder dat voor een der modellen uit de
artikelen 4, 5 en 6 RI. is gekozen.l'" In hoofdstuk 3 zullen deze medezeg-
genschapsmodellen uitvoerig worden besproken.

9 Groepsrecht

9.1 Het voororuwerp-Sanders

Bij oprichting van een holding of van een enkele of gemeenschappelijke
dochtervennootschap zou de SE in een groepsrelatie komen te staan met
haar oprichtende vennootschappen. De in de regel nauwe personele, financi-
ele en economische banden tussen de betrokken juridisch zelfstandige
ondernemingen maakt groepsverhoudingen vaak ondoorzichtig en noopt
tot specifieke bepalingen. De groepsregeling, zoals die de werkgroep-San-
ders voor ogen stond, moest niet slechts de onderlinge betrekkingen tussen
groepsondernemingen en hun organen regelen, in de zin dat de belangen
van de afzonderlijke juridische entiteiten ondergeschikt werden gemaakt
aan het belang van de groep, maar ook de crediteuren en (vrije, 'outside'
of) minderheidsaandeelhouders van de afhankelijke SE een zekere bescher-
ming bieden. Van een concern in de zin van het voorontwerp was sprake
als de SE in een hetzij dominerende, hetzij afhankelijke verhouding stond
ten opzichte van andere vennootschappen en er een 'uniforrne leiding' werd
uitgeoefend (artikel VII-I-I). 186 Een afhankelijke verhouding werd
vermoed aanwezig te zijn als de dominerende vennootschap ten minste de
helft van de stemrechten kon uitoefenen, de helft van de leden van het
bestuur of de Rve kon benoemen, dan wel via overeenkomsten of feitelijk
- direct of indirect - een overwegende invloed op de bedrijfsvoering
kon uitoefenen (artikel VII-I-2).187

184 Zie bet Memorandum 1988, p. 16; art. 138 Statuut 1970/1975.
185 Zie art. 3 lid 2 RI.: de SE kan niet worden ingeschreven en dus geen rechtspersoonlijkheid

verkrijgen, als geen medezeggenschapsmodel is gekozen.
186 Een 'nevenschikkingsverhouding' als bedoeld in § 18 (2) AktG bleef buiten beschouwing.
187 Zodra een concemverhouding ontstond of verdween, moest de SE dit openbaar maken in

haar vennootschapsbladen (art. VII-2-1). Tevens werd de dominerende SE verplicht een
geconsolideerde jaarrekening, conform titel VI van het Statuut, op te maken (art. VII-2-3).
De concemverhoudingen zouden op deze wijze transparanter moeten worden gemaakt.
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Slechts de minderheidsaandeelhouders van de afhankelijke SE werden
op grond van het voorontwerp beschermd.!" Hen werd een recht op
omwisseling of uitkoop van hun aandelen jegens de dominerende vennoot-
schap geboden, al naar gelang de dominerende vennootschap onderworpen
was aan het nationale recht van een EG-lidstaat respectievelijk een niet-Efi-
lidstaat. 189 Maakten zij geen gebruik van deze mogelijkheden, dan
behielden zij een aanspraak op een evenredig of gepast dividend. 190

Om een economische eenheid binnen de groep te garanderen kreeg het
bestuur van de dominerende vennootschap de bevoegdheid om instructies
te geven aan het bestuur van een afhankelijke vennootschap binnen de
EG.191 Het bestuur van de afhankelijke vennootschap was verplicht deze
instructies op te volgen, tenzij het daarbij inbreuk zou maken op het Statuut
of de statuten van de afhankelijke vennootschap dan wei zichzelf bloot zou
stellen aan strafvervolging. Betrof de instructie een rechtshandeling die
het bestuur van de afhankelijke vennootschap alleen met toestemming van
de RvC mocht nemen en werd die toestemming niet of met binnen een re-
delijke termijn gegeven, dan moest het bestuur dit aan de dominerende SE
mededelen. Bij een herhaling van de instructie moest het bestuur van de
afhankelijke vennootschap deze opvolgen, mits toestemming was verkregen
van een eventueel bij de dominerende vennootschap aanwezige RvC. 192

Het geven van instructies leidde tot een verhoogde aansprakelijkheid van
het vertegenwoordigend orgaan (bestuur) van de dominerende vennoot-
schap."" Om de crediteuren van de afhankelijke vennootschap zekerheid
te bieden tegen uithoUing van de activa van de afhankelijke vennootschap,
werd bepaald dat de dominerende vennootschap mede hoofdelijk aansprake-
lijk was voor alle bestaande en toekomstige verbintenissen van de afhanke-
lijke ondernemingen. De dominerende SE was - met het oog op
bovenstaande beperking van de instructiebevoegdheid - slechts aan-
sprakelijk voor alle bestaande oftoekomstige verbintenissen van afhankelijke
vennootschappen met zetel in de EG.

188 Minderheidsaandeelhouders van een afbankelijke vennootschap naar nationaal recht bleven
onderworpen aan het toepasselijke nationale recht.

189 Art. VD-3-J. Wat de argumentatie achter dit onderscheid betreft wordt hier verwezen naar
de toelichting van Sanders bij het artikel: het ging daarbij met name om problernen bij de
controle van de omwisselingsverhouding.

190 Arlt. VD-3-4 tim 6.
191 Zo blijkt uit de toelichting bij rowel art. VD-3-7 als art. VD-4-J.
192 Art. VD-4-lleden 2 en 3 betreffende de positie van de Rve in een afbankelijke vennootschap

werd ontleend aan art. 308 lid 3 Aleta.
193 Aansprakelijkheid van de organen van de afhankelijke vennootschap was in dat geval uitge-

sloten; art. VD-4-J lid 4.
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Ret bestaan van een groepsverhouding wordt afgeleid uit een mogeLijke
afhankelijke relatie tussen vennootschappen.!" Anders dan in het Duitse
'Konzernrecht' wordt echter benadeling van minderheidsaandeelhouders
en/of crediteuren evenals een formele legitimatie, als een 'Beherrschungs-
vertrag', niet vereist. Daarmee drukt een financiele last - als gevolg van
de verplichtingen tot uitkoop, dividend-garantie en hoofdeLijkeaansprakelijk-
heid - op de dominerende vennootschap die uitsluitend voortvloeit uit een
vermoeden van 'einheitliche Leitung'. 195

9.2 Het Statuut 197011975

In titel VII van haar Statuut 1970 stelde ook de Comrnissie een eigen
concernregeling vast. Ondanks dat het EP zijn voldoening uitsprak over
deze uniforme en volledige regeling, die naar de mening van het EP beant-
woordde aan de economische en functionele eisen van groepsverbonden
ondernerningen!", bracht de Commissie in het Statuut 1975 op enkele
punten toch belangrijke wijzigingen aan.

Overeenkomstig het voorontwerp werd uiteen afhankelijkheidsverhou-
ding een groepsverhouding afgeleid. 197 Van een afhankelijke ondernerning
was sprake als een andere onderneming, al dan niet rechtstreeks, een
dominerende invloed kon uitoefenen en een der betrokken ondernemingen
een SE was (artikel 6 lid 1).198 Een dominerende invloed werd vermoed
als een onderneming, direct of indirect, een meerderheidspakket van de
aandelen bezat (leden 3 en 4). Erbestond een onweerlegbaar vermoeden/"
van afhankelijkheid als de dominerende ondememing in een andere onderne-
ming over meer dan de helft van de stemrechten kon beschikken, meer
dan de helft van de leden van het bestuurs- of toezichthoudende orgaan

194 Zie de artt. VII-I-I en VII-I-2. Vgl. § 18 (I)jo. § 17 lid I AktG, op grond waarvan een
concernverhouding wordt vermoed aJs een 'beherrschenden EinfluB' kan worden uitgeoefend.

195 Ziedekritiekophetontwerp-Statuut 1975 van Raaijrnakers, diss., p. 252, nr. 384; en Honee,
diss., p. 29-32.

196 Euromarkt-Nieuws, jan. 1975, p. 7. Een concernregeling werd principieel noodzakelijk
geacht, met name ter bescherming van minderheidsaandeelhouders, crediteuren en
werknemers. Evenals het ECOSOC - dat wat de uitwerking van de concernregeling betreft
opnieuw niet tot een eensluidend advies kon komen (pbEG nr. C 131137, 13 dec. 1972)
- pleitte het EP voor opneming van een soortgelijke regeling in het nationale recht van
aile Lid-Staten (PbEG nr. C93124, 7 aug. 1974).

197 Art. 223 lid 2 Statuut 1970.
198 § 17 (1) AktG. Ook het Statuut 1970/1975 regelde uitsluitendhet 'onderschikkingsconcem'.
199 In de §§ 16-18 AktG wordt uitsluitend gewerkt met weerlegbare (wettelijke) vermoedens:

een rneerderheidsverhouding wordt vermoed een atbankelijkheidsverhouding te zijn, de laatste
wordt vermoed een concemverhouding op te leveren.
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kon benoemen of op grond van overeenkomsten een overwegende invloed
op de bedrijfsleiding kon uitoefenen (lid 2).200 De dominerende vennoot-
schap werd op grond van deze afhankelijkheidsverhouding, die op haar
beurt was gebaseerd op (al dan niet weerJegbare) vermoedens, verplicht
om minderheidsaandeelhouders en crediteuren bescherrning te bieden. Welis-
waar werd in het ontwerp van 1975 nog 'slechts' een (weerlegbaar) vermoe-
den aangenornerr'", het uitgangspunt bleef dat automatisch zware finan-
ciele eisen werden gesteld aan een vennootschap waarvan maar de vraag
was of zij daadwerkelijk centrale leiding, laat staan een voor de afhankelij ke
vennootschap(pen) benadelend beleid, had gevoerd.?"

Ret Statuut 1970 bood niet slechts minderheidsaandeelhouders van
afhankelijke SE's bescherming, maar ook die van afhankelijke nationale
concernondernemingen met zetel binnen de EG. Zij konden kiezen tussen
een uitkoopsom en een aandelenomwisseling, ook nu weer afhankelijk van
de plaats van de zetel van de dominerende vennootschap.F" Anders dan
in het voorontwerp kon de dominerende onderneming zich nu bovendien
jegens de minderheidsaandeelhouders verplichten een jaarlijks opeisbare
compensatie te betalen conform de nominale waarde van de aandelen (een
dividend-garantie, artikel 231). In dat geval strekte het keuzerecht van de
vrije aandeelhouders zich ook daartoe uit (artike1228 lid 2). In het Statuut
1975 kreeg de dominerende concernonderneming, een SE of een ven-
nootschap naar het recht van een Lid-Staat, de keuze om de minderheidsaan-
deelhouders van een afhankelijke concernvennootschap'?' een passende
uitkoopsom of een aandelenomwisseling dan weI beide aan te biederr'".

200 Het laatste punt is in het Statuut 1975 vervallen. T.o. v. het voorontwerp is de mogelijkheid
van een overwegend feitelijke beinvloeding vervallen.

201 Art. 223 lid 2. Zie HODOO,diss., p. 29-32. Hij wijst op bewijsrechtelijke problemen, nu
het begrip 'uniforme leiding' nergens wordt gedefinieerd.

202 De openbaarmakingsverplichtingen weken ten opzichte van het voorontwerp nauwelijks af.
Vermeld wordt uitsluitend dat het ontstaan of verdwijnen van een concernverhouding DU
ook rnoest worden ingeschreven in het handelsregister (art. 226 lid 1).

203 Artt. 228 tim 230 Statuut 1970. Zie ook art. VIJ-3-1 van het voorontwerp. Ook bier bestond
de mogelijkheid tot aandelenomwisseling uitsluitend jegens een dominerende nationale
vennootschap binnen de EG (of een SE).

204 Zie omtrent dit begrip: art. 223 lid 3.
205 Art. 228 lid 1 sub a. In dat laatste geval lag de keuze bij de minderheidsaandeelhouders.

Een dominerende concerovennootschap die niet naar het recht van een Lid-Staat was opge-
richt, kon minderheidsaandeelhouders aileen een uitkoopsom aanbieden of hen de keuze
laten tussen een uitkoopsom en een aandelenomwisseling. Ook bier werd gewezen op
problemen bij de controle van de omwisselingsverhouding in het geval dat de zetel van de
dominerende vennootschap zich buiten de EG zou bevinden. Nieuw was dat niet slechts
aandelen ter omwisseling konden worden aangeboden, maar ook (converteerbare) obligaties.
In art. 224 lid 3 Statuut 1975 werd bepaald dat de conceroregeling ook van toepassing was
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Door de beslissing bij de dominerende ondememing te leggen, kon de zware
financiele last op de dominerende onderneming enigszins worden ver-
licht.206 Anders dan in het Statuut 1970 was de dominerende onderneming
verplicht om, ter keuze van de aandeelhouders, een dividend-garantie ver-
lenen.?" Ook de uitkoopregeling in de artikelen 238a en b was nieuw.
Had de dominerende onderneming rechtstreeks of middellijk 90 % of meer
van de aandelen in de afhankelijke onderneming, dan kon zij van de rninder-
heidsaandeelhouders een uitkoop in contanten of de omwisseling van hun
aandelen verlangen (onder de voorwaarden in artikel 228 lid 1).208 Ander-
zijds konden ook de minderheidsaandeelhouders verlangen uitgekocht te
worden. Als argument werd aangevoerd dat bij de dominerende vennoot-
schap de behoefte kon bestaan aan volledige integratie, terwijl anderzijds
de positie van de minderheidsaandeelhouder in dergelijke gevallen niet erg
benijdenswaardig was. 209

De dominerende vennootschap werd een instructierecht verleend jegens
afhankelijke vennootschappen met zetel binnen de EG. De uitoefening van
dat instructierecht werd - anders dan in het voorontwerp - afhankelijk
gesteld van verlening van de hiervoor omschreven garanties aan de
minderheidsaandeelhouders.r'? Het instructierecht was bedoeld om
conflictsituaties te vermijden, waarin het bestuur van de afhankelijke
onderneming zich op het standpunt stelde dat het uitsluitend de belangen
van deze vennootschap mocht behartigen, terwijl het concernbestuur een
uniforme leiding wilde uitoefenen. Om te voorkomen dat een bij de afhanke-
lijke onderneming ingestelde en mede uit werknemersvertegenwoordigers

op (getrapte) deelconcerns die werden geleid door een SE. In dit geval moest de afhankelijke
SE, die tevens andere concernondememingen domineerde, waarborgen bieden aan crediteuren
en minderheidsaandeelhouders en verkreeg iij, en Diet de haar dominerende ondernerning,
een instructierecht jegens die afhankelijke ondernemingen. Timmermans, TVVS 1975, nr.
12, p. 340.

206 Zie de toelichting bij art. 228 Statuut 1975. Vgl. Timmermans, TVVS 1975, or. 12, p.
339/340.

207 Art. 228 lid 2jo. art. 231 Statuut 1975.
208 Zij behoefde de vrije aandeelhouders in dat geval geenjaarlijkse compensatie moor te betalen.
209 Zie de toelichting bij afdeling 4 van titel YD. Vgl. Timmermans, TVVS 1975, nr. 12, p.

340.
210 Vgl. Sanders, NV 1971, p. 5. Art. 240 lid 1 Statuut 1975 stelde nadrukkelijk als voorwaarde

dat eerst, op grond van art. 237 lid 1, de garanties jegens de minderheidsaandeelhouders
definitief moesten zijn vastgesteld. Beperkingen van het instructierecht op grond van strijd
met het Statuut, de statuten van de afbankelijke vennootschapof strafrechtelijke regels werden
Diet moor expliciet gesteld. Aangezien ook dominerende concernondernemingen die Diet
naar het recht van een Lid-Staat waren opgericht garanties moesten verlenen, kregen ook
zij een instructierecht; zie de toelichting bij art. 240 Statuut 1975. In het Statuut 1970 was
dit anders.
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bestaande RvC goedkeuring onthield aan besluiten ter uitvoering van een
instructie, werd in het Statuut 1975 bepaald datde instructie moest worden
opgevolgd als de werknemers vertegenwoordigd waren in de dominerende
onderneming op een wijze als gelijkwaardig aan die in de afhankelijke SE.
Was dit niet het geval dan bleven de bestuursbesluiten onderworpen aan
goedkeuring van de RvC.211 Was de dominerende onderneming een SE
dan werd aangenomen dat hun belangen op dat niveau op gelijke of gelijk-
waardige wijze waren beschermd, zodat de instructie moest worden opge-
volgd als toestemming van de RvT van de SE was verkregen (artikel 240
lid 2 Statuut 1975).212

De dominerende vennootschap werd hoofdelijk aansprakelijk gesteld
voor verbintenissen van afhankelijke vennootschappen. Anders dan in het
voorontwerp was deze aansprakelijkheid subsidiair, in die zin dat de credi-
teur moest aantonen dat hij eerst tevergeefs voldoening van de afhankelijke
vennootschap had gevorderd.i" In het Statuut 1975 werd bepaald dat
bestuursleden van de dominerende onderneming bij de uitoefening van het
instructierecht zorgvuldig te werk moesten gaan.?" Bij schending van
deze zorgplicht waren zij voor de daaruit ontstane schade jegens de afhanke-
lijke onderneming aansprakelijk. De aansprakelijkheid ontstond pas nadat
de instructiebevoegdheid (bestuursmacht) was 'gelegaliseerd?!', dat wil
zeggen nadat op grond van artike\ 237 lid 1 de garanties jegens de minder-
heidsaandeelhouders definitief waren vastgesteld. De bestuurders van de
afhankelijke ondememing waren a1s louter uitvoerders van het concembeleid
vrijgesteld van aansprakelijkheid. Op hen rustte weI de bewijslast dat het
handelen of nalaten door de dominerende ondememing werd bewerkstelligd
Cartikel 240c).

9.3 Het Statuut 1991

In het kader van de vergaande vereenvoudiging in het Statuut 1991 heeft
de Commissie ook afgezien van een eigen concernregeling. De uitvoerige
en gedetailleerde regelingen uit de voorgaande Statuten werden in het Statuut

211 Art. 240 lid 3 jo. art. 66 Statuut 1975. In het Statuut 1970 ontbrak een dergelijke regeling.
212 Vgl. Timmermans, TVVS 1975, nr. 12, p. 3411342.
213 Art. 239 lid 2 Statuut 1970; in het Statuut 1975 werd de term 'hoofdelijk' geschrapt met

het oog op het subsidiaire karakter van de aansprakelijkstelling. Vgl. dezelfde constructie
in art. 24 van de EESV-verordening.

214 Art. 240 a: zij moesten "de zorgvuldigheid van een nauwgezet bestuurder betrachten en
het welzijn van het concern en deszelfs personeel bevorderen". In het Statuut 1970 ontbrak
een regeling omtrent de aansprakelijkheid voor het geven van instructies.

215 Zie de toelichting bij de artt. 240a-c Statuut 1975.
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1989 vervangen door een bepaling, waarin verwezen wordt naar het natio-
nale vennootschapsrecht van de zetel-lidstaat wat de bescherming van min-
derheidsaandeelhouders en crediteuren betreft (artikel 114 VO.).216Als
argument wordt aangevoerd dat tot op dit moment - met uitzondering van
Duitsland en Portugal - nauwelijks een echte nationale regeling op dit
terrein bestaat. Daarom zou eerst een harmonisatierichtlijn terzake moeten
worden afgewacht. Bovendien acht de Commissie een specifieke groepsrege-
ling niet onmisbaar, nu de SE - conform artikel 7 lid 4 Vo. - als
nationale naamloze vennootschap onderworpen wordt aan het internationaal
privaatrecht van de Lid-Staten. In het Statuut 1991 is ook artikel 114
geschrapt. Via artikel7 Vo. wordt het groepsrecht van de betrokken zetel-
lidstaat van toepassing geacht.

10 Slotbeschouwing

Uit het voorgaande blijkt dat zowel het voorontwerp als de Statuten uit
1970/1975 wat de vennootschappelijke structuur, de medezeggenschap van
werknemers en het groepsrecht betreft, sterk beinvloed werden door het
Duitse Aktien- en Mitbestimmungsgesetz. Ondanks de vergaande 'deregule-
ring' is ook in de meer recente voorstellen van 1989 en 1991 een duidelijke
Duitse inslag aanwezig, in die zin dat de SE door de Commissie in principe
als 'open', aan de beurs genoteerde en qua structuur zwaar belaste
'Publikumsgesellschaft' wordt neergezet. In hoofdstuk 3 ga ik hier nader
op in. In hoofdstuk 4 zal ik vervolgens trachten aan te geven of, en zo ja,
in hoeverre het Statuut 1991 niettemin ruimte laat voor een meer 'besloten'
vormgeving van de SE. Voor de SE met zetel in Nederland wordt tevens
het subsidiair toepasselijke Nederlandse recht besproken.

Opvallend is bovendien dat de SE in het Statuut 1989/1991 niet meer
wordt voorgesteld als een uniforme en daadwerkelijk supra-nationale
kapitaalvennootschap. Zij zal voor een zeer wezenlijk deel rusten op de
nationale wetgeving van het land van vestiging. Voor zover nationale regels
zijn geharmoniseerd behoeft dat weinig of geen problemen op te leveren.

216 De regel van intemationaal privaatrecht, zoals neergelegd in art. 114 lid I, dwingt de
dominerende ondememing het op de afhankelijke SE toepasselijke nationaJe naamloz.e vennoot-
schapsrecht van de z.etel-lidstaat inzake de bescherming van minderheidsaandeelhouders en
derden te respecteren. Tegelijkertijd blijven op die dominerende ondememing echter ook
de verplichtingen gelden, die krachtens de nationale wetgeving van zijn zetel-Iand op hem
worden gelegd. Als voorbeeld noemt de Commissie hier de opstelling van een geconsolideerde
jaarrekening.
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In het geval dat het op de SE toepasselijke nationale recht echter verschillen
vertoont - ik denk daarbij aan een aantal belangrijke onderwerpen die
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals de vennootschappelijke structuur, de
werknemersmedezeggenschap, maar ook de nationale belastingstelsels -
kunnen ondernemers bij het gebruik van de SE-vorm dezelfde problemen
ondervinden als bij het gebruik van nationale rechtsvormen. Ret betreffen
dan problemen met betrekking tot de vorrngeving van grensoverschrijdende
werkzaamheden, samenwerkingen en concentraties.

In hoofdstuk 2 zal op deze problematiek nader worden ingegaan. De
vraag is of het gebruik van de SE-vorm ondernemers desondanks nieuwe
en betere perspectieven biedt.
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HOOFDSTUK 2

In boeverre biedt bet SE-Statuut oplossingen voor
enkele aIgemene problemen die ondernemers ondervin-
den bij bet opzetten en instandhouden van ondernemin-
gen binnen de Europese Gemeenscbap?

1 InJei~

In de visie van de Commissie dient het SE-Statuut een wezenlijke bijdrage
te leveren aan de totstandbrenging van een Europese interne markt en een
verbetering van de concurrentiepositie van Europese ondernemingen. De
Commissie heeft kennelijk weinig vertrouwen in het resultaat van haar eigen
harmonisatieprogramma. Naar haar mening vormt het huidige, nationale
juridische kader voor veel vennootschappen nog altijd een soort 'dwangbuis',
die hen verhindert om op communautair niveau slagvaardig en concurrerend
op te treden. I Zij wijst daarbij niet aileen op verschillen in vennootschaps-
recht, de onmogelijkheid van een internationaIe juridische fusie en een
daadwerkelijk uniforme concernleiding, maar oak op uiteenlopende fiscale
stelsels en problemen van meer psychologische aard.? Een Europees
juridisch kader zou ondernemers betere mogelijkheden kunnen bieden om
zich in andere Lid-Staten te vestigen en aldaar hun economische activiteiten
uit te oefenen of te bundelen.' De gedachte is dat de oprichtende vennoot-
schappen via een internationale juridische fusie of door oprichting van een
holding hun werkzaamheden kunnen integreren in respectievelijk onder
ren supra-nationaIe, Europese rechtsvorm. Naast een juridische vereenvoudi-
ging - men is niet meer aangewezen op 'siamese twin-constructies',
personele unies, egaIisatieovereenkomsten of 'stapled stocks' (§ 3.2) -
zou hen ook een psychologisch voordeel worden geboden. Om de regeling
voor de Lid-Staten binnen afzienbare tijd enigszins acceptabe\ te maken,

Preambule bij de ontwerp-Statuten voor een SE, ov, 3 en 4 (Yo.). lk wijs daarbij ook op
haar keuze voor de 'siege reel-theorie' in art. 5 Statuut 1991 en in art. 12 EESV-Vo.

2 Voor zover de Conunissie suggereert dat grensoverschrijdende ondernemingsactiviteiten
en reorganisaties daardoor tot op heden worden belernmerd - zie het Memorandum uit
1988, p. 10/ II: •De belemmeringen voor de grensoverschrijdende samenwerking" - wordt
zij echter gelogenstraft door de merna (§ 2) te noemen voorbeelden van internationale fusies.

3 Memorandum uit 1988, p. 8 e.v.
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voelde de Commissie zich echter genoodzaakt het uniforme en supra-
nationale karakter van de SE los te laten."

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal of er behoefte bestaat aan een
SE die voor een belangrijk deel door nationale rechtsregels wordt beheerst.
Biedt zij ondernemers inderdaad voldoende mogelijkheden om grensover-
schrijdende reorganisaties juridisch eenvoudiger en psychologisch aan-
trekkelijker gestalte te geven? Daarbij moet worden bedacht dat het SE-
Statuut zich in feite richt op het eenmalige totstandbrengen van een
grensoverschrijdende fusie, samenwerking, oprichting van een dochter,
omzetting, alsmede zetelverplaatsing. Het blijft echter de vraag of de SE
ook een oplossing biedt om na de fusie de permanente bedrijfsorganisatie
feitelijk en juridisch te integreren of anders vorm te geven. Zo zullen na
de juridische fusie de oprichtende vennootschappen weliswaar als juridisch
zelfstandige rechtsvormen verdwijnen, maar is het heel goed mogelijk dat
hun dochtermaatschappijen als zodanig blijven bestaan en onder de SE dus
een concernstructuur blijft 'hangen'. Bovendien moet voor ogen worden
gehouden dat, zoals ik reeds in de 'Inleiding' aanduidde, de Commissie
met de introductie van een dergelijke - mede op 'nationale leest geschoei-
de' - SE tevens beoogt het harmonisatieprogramma uit het slop te halen.:'
Via een zogenaamd 'Delaware-effect' op grond waarvan de SE zich met
behoud van het op haar toepasselijke nationale recht vrijelijk binnen de
gehele EG kan vestigen, zou dan uiteindelijk het sterkste nationale recht
'komen boven drijven' en een harmoniserende invloed kunnen uitoefenen.

Om de bruikbaarheid of de meerwaarde van de SE-vorm aan te kunnen
geven, is het noodzakelijk dat eerst enig inzicht wordt verkregen in de wijze
waarop ondememers momenteel hun grensoverschrijdende werkzaamheden,
samenwerkingen en concentraties vormgeven en de problemen die zij bij
het opzetten en instandhouden van multi-nationale ondernemingen kunnen
ondervinden. Met multi-nationale ondernemingen of 'multi-state business
organisations' bedoel ik vennootschappen die in meerdere Lid-Staten
economisch werkzaam zijn, hetzij als vennootschappen die door oprichting
of deelneming", overneming, samenwerking dan weI concentratie gebruik
maken van buitenlandse, lokale rechtsvormen ('concerns'), hetzij als 'single

4 Zie hoofdstuk I, §§ 6.3, 7.3, 8.3 en 9.3.
5 Memorandum uit 1988, p. 12.
6 Koppensteiner, a. w., p. 31132, spreekt over 'Direktinvestitionen' aJs gevolg waarvan sprake

is van 'Entstehung oder Erweiterung eines intemationaJen Unternehmens'.
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entities' via nevenvestigingen. 7 Schematisch kan men de volgende modellen
onderscheiden:
(i) een vennootschap met nevenvestigingen in meerdere Lid-Staten;
(ii) een of meerdere (gemeenschappelijke) holdingvennootschappen met
dochters en/of sub-holdings in meerdere Lid-Staten;
(iii) een of meerdere joint venture-vennootschappen in een andere Lid-Staat
dan ten minste een der partners; en
(iv) een of meerdere buitenlandse dochtervennootschappen.

Wat de problemen betreft die ondernemers bij het vormgeven van hun
grensoverschrijdende activiteiten kunnen ondervinden, heb ik primair het
oog op verschillen tussen nationale vennootschapsrechtelijke stelsels, maar
ook op nauw daaraan gerelateerde obstakels als uiteenlopende medezeg-
genschapsvoorschriften, die erkenning van buitenlandse vennootschappen
in de weg kunnen staan. Tal van niet-vennootschapsrechtelijke problemen
die een duurzame en structurele vestiging in andere Lid-Staten kunnen
belemmeren, zoals verschillende arbeidswetgevingen en sociale verzekerings-
stelsels alsmede technische handelsbelernmeringen", blijven buiten beschou-
wing. Wei wordt nog kort ingegaan op enkele fiscale en psychologische
aspecten die verbonden zijn aan het opzetten en instandhouden van multi-
nationale ondernemingen. In alle gevallen gaat het om duurzame en
structurele vestigingen in andere Lid-Staten. De enkele deelneming aan

7 Timmerman,' Over mul tinationaIe ondernemingen en medezeggenschap van werknemers',
diss. 1988 (lvO or. 4), p. 3/4; Raaij makers , 'The European Company in the Perspective
of the European integration' , in 'Themis en Europa - een opening van nieuwe grenzen?'
(1989), p. 1921193. Van Achterberg besteedt uitvoerig aandacht aan de verschillende
bedrijfseconomische definities van het begrip multi-nationale onderneming; 'De juridische
definitie van het economische verschijnsel concern', diss. 1989, Van der Heijden lnst., nr.
33, p. 17 e. v . Zie bijv, art. I van de VN-gedragscode voor multinationaIe ondernemingen
en de bijlage bij de OESO-Verklaring inzake internationaIe investeringen en multinationale
ondernemingen; Buikema, 'De multinationale onderneming in juridisch perspectief, diss.
1992, p. 10-\2, 105/106, 113.

8 Gedacht kan worden aan niet- compatibele hard- en software, uiteenlopende veiligheidsvoor-
schriften voor produkten, bijsluiterinformatie en andere (etiketterings-) voorschriften, die
extra kosten met zich mee kunnen brengen of sorns zelfs een feitelijkeonmogelijkheidkunnen
opleveren om in een ander land activiteiten te ontplooien, zelfs aI zijn de nationaIe regels
geheel identiek. In dat gevaI wordt deze gelijkheid niet wederzijds erkend. Zie Barents,
'Harmonisatie van wetgeving: moeilijk, moeizaarn maar onvermijdelijk', in 'Ondernemen
in Europa - bedrijfsjuridische opstellen over de Europese eenwording na 1992' (1989),
p. 17118; Slot, 'Harmonisatie van wetgeving in de EEG', AA 38 (1989) 5, p. 143/144;
Ritsema/Piest, 'Harmonisatie en wederzijdse erkenning: consequenties voor ondernemingen
in de interne markt", WPNR 5939, 2 dec. 1989, p. 738.
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het plaatselijke handelsverkeer? blijft buiten beschouwing, alhoewel zich
daarbij ook erkenningsproblemen kunnen voordoen.'?

2 De vennootschappelijke vormgeving van multi-natiouale onderne-
mingen binnen de EG: groepsstructuren versus 'single entities'

Een grote Europese markt waarop natuurlijke en rechtspersonen zich als
op een nationale markt vrijelijk kunnen bewegen, in de meest ruime zin,
spreekt al decennia tot de verbeelding. De wil om handel te drijven en op
economisch terrein samen te werken, heeft zich van oudsher nauwelijks
laten beinvloeden door territoriale grenzen." Zo hebben zich in de jaren
'70 enkele opzienbarende, maar inmiddels 'stuk gelopen' concentraties
tussen ondernemingen uit verschillende Europese Lid-Staten voorgedaan.
Daarbij wijs ik op de fusies tussen AgfaJGevaert, HoogovenslHoesch, Dun-
10pJPireIIi en VFWJFokker.12 Voorbeelden van reeds decennia bestaande
en succesvolle internationale 'LAT-relaties,13 zijn de Brits-Nederlandse
conglomeraten Shell (1907) en Unilever (1929). Meer recent lijken de
(pogingen tot) structurele samenwerkingsverbanden zoals tussen de
voormalige AMRO en de Generale Bank; Ford en Jaguar; Nestle en Rown-
tree; ASEA en Brown Boveri; AMEV IVerenigde Spaarbank en de Belgische
AG Groep (Fortis); KLM en British Airways; KLM, Swissair, SAS en
Austrian Airways; Siemens en Plessey; en Elsevier en Reed te duiden op
een toename van het aantal grensoverschrijdende concentraties.

9 Bijvoorbeeld het enkele feit dat men door middel van internationaal reizende handelsagenten,
via internationaal transport of franchising-contracten internationaal actief is.

10 Vgl. de gradaties die Jitta aanbrengt in de mogelijkheid van indringing van een buitenlandse
rechtspersoon in de rechtssfeer van een ander land, 'lnternationaal Privaatrecht", 1916, p.
299 e. v.; vermeld bij Vias, diss., p. 4 e. v. Dat het onderscheid tussen vrije dienstverlening
(artt. 59 tim 66 EEG) en vrije vestiging (artt. 52 tIm 58 EEG) niet altijd even zuiver is,
blijkt uit art. 60 EEG: de dienstverlener kan zijn werkzaamheden tijdelijk uitoefenen in de
Lid-Staat waar de dienst wordt verricht, Ben ondememer heeft aldus de keuze om zijn
diensten in het buitenland aan te bieden door een dochtermaatschappij of een nevenvestiging
'op te rich ten " dan wei vanuit Nederland te blijven opereren en soms voor kortere tijd in
het buitenland een kantoor in te richten om aldaar werkzaamheden uit te oefenen. Vgl.
KapteynlVerLoren van Themaat, p. 281; zie ook Wiigenbaur, 'Inhalt und Etappen der Nieder-
lassungsfreiheit', in EuZW van 24 juli 1991, 14/1991, p. 427.

11 Zie 'De koopman van Prato', waarin Iris Origo het leven schetst van Francesco di Marco
Datini, die reeds in de 140 eeuw een internationaal net van handelsondememingen opzette.

12 Zie Van LeeuwelVan der Grinten, 'Fusies van Ondernemingen' (hierna: Fusies - Suppl.
8 (nov. 1976», V - 29-37.

13 Honee, 'Grensoverschrijdende fusie (op basis van gelijkwaardigheid naar huidig recht)',
in: 'Grensoverschrijdende samenwerking van ondememingen', p. I.
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Het ontbreken van een daadwerkelijk geintegreerde Europese markt
heeft echter wei de wijze waarop multi-nationale ondernemingen gestalte
hebben gekregen beinvloed. Ondernemers geven er nog altijd de voorkeur
aan om uit nationale rechtsvorrnen opgebouwde groepsconstructies (concern-
structuren) op te zetten en in stand te houden. Met het oog op de nog
bestaande verschillen tussen de nationale rechtsstelsels zullen zij in de regel
kiezen voor overeenkomstig het rechtsstelsel van de Lid-Staat van vestiging
opgerichte holdingmaatschappijen, joint ventures ofdochtervennootschappen.
Anders dan in de Verenigde Staten komt in Europa de enkelvoudige
vennootschap ('single entity') met nevenvestigingen in meerdere Lid-Staten
niet of nauwelijks voor. 14

Ben dergelijke praktijk past mijns inziens niet meer binnen de Europese
interne markt, zoals die op 1 januari 1993 formeel tot stand is gekomen.
De Europese interne markt wordt in artikel 8A EEG omschreven als "een
ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, perso-
nen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen van dit
Verdrag"." De interne markt veronderstelt een hoger integratie-niveau
dan het oude begrip 'gemeenschappelijke markt' (artikel8 EEG). Oat blijkt
uit het arrest 'Gaston Schul', waarin het Hof van lustitie de gemeenschap-
pelijke markt als volgt definieerde: "de afschaffing van alle belemmeringen
van het intracommunautaire handelsverkeer teneinde de nationale markten
te verenigen tot een enkele markt die de omstandigheden van een bin-
nenlandse markt, zoveel mogelijk benadert" . 16 Het Hof beschouwt de ge-
meenschappelijke markt met andere woorden als een fase die aan een werke-

14 Zie ook Timmerman, diss., p. 4; Raaijmakers, 'Algemene inleiding' in 'Harmonisatie van
vennootschaps- en effectenrecht - Ervaringen en vooruitzichten in Europa en de Verenigde
Staten' (1988), p. 9-12.

IS 10 het EEG-Verdrag geintroduceerd door de Europese Akte van 28 febr. 1986, Bull. EG
suppl. 2/86; inwerkinggetreden op I juJi 1987. Zie ook Dauses, 'Die rechtliche Dimension
des Binnenmarktes', EuZW, 111990, p. 9. Om het stagnerende integratieproces uit het slop
te halen en eind 1992 een interne markt te realiseren startte de Commissie in 1985 een actie-
programma om voor 1992300 richtJijnen en verordeningen vast te stellen; het Witboek van
de Commissie over de voltooiing van de interne markt, juni \985, COM (85) 310 def., p.
17 e. v.; Bull. EG 6-1985, 1.3.1 e. v. Zie omtrent de 'Kosten van een niet-verenigd Europa'
(1986-1988) het 'Cecchini-rapport': de kosten van de versnippering van nationale regel-
gevingen en normen op technisch gebied, op het terrein van het vennootschapsrecht, het
fiscale recht en andere rechtsgebieden worden becijferd op ongeveer 200 mid. ECU (450
mid. gulden). Zie 'Alles op alles voor Europa - De uitdaging 1992', Robinson (1988).
Ook het CentraaJ Plan bureau voorspelt grote voordelen van een interne Europese markt v~~r
met name Nederland, NRC Handelsblad, 29 maar! 1989, p. 15.

16 HvJ 5 mei 1982, zaak 15/81 (Gaston Schul), Jur. 1982 p. 1409,143111432, ov. 33.
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lijke (interne) binnenmarkt voorafgaat. 17 Binnen een Europese interne
markt mogen nationale verschillen voor ondernemers geen aanleiding zijn
om ingewikkeide groepsconstructies op te zetten en in stand te houden.
Die verschillen moeten dan immers zijn weggewerkt, mogen in ieder geval
geen rol meer spelen." Evenals in de Verenigde Staten moet ondernemers
binnen een dergelijke Europese interne markt het gebruik van beide
organisatievormen, zowel concerns ais 'single entities', ter beschikking
staan. Voor een buitenlandse vennootschap kan het bijvoorbeeld aantrekke-
lijk zijn om op grond van haar bekendheid met het eigen rechtssteisel de
eigen rechtsvorm te blijven gebruiken." Vanuit fiscaal oogpunt kan het
gebruik van nevenvestigingen ('vaste inrichtingen') aantrekkelijk zijn, omdat
het de mogelijkheid van een directe winst- en verliesverrekening biedt."
Bovendien behoeven aan het gebruik van concernstructuren niet aIleen
voordelen te zijn verbonden." De verschillende administratieve oprichtings-

17 Zie ook Wiigenbaur, EuZW 1411991, p. 427: "Der Begrif des 'Binnenmarktes' reicht
inhalt1ich fiber den des 'Gemeinsamen Marktes' hinaus. Er verlangt den Abschluf auch a1ler
begleitenden MaBnahmen. 1m Hinblick auf die Niederlassungsfreiheit gielt dies etwa fiir
die Arbeiten im Bereich der Rechtsangleichung und der Anerkennung der Diplome. "

18 Zo bezien zaJ de overweging van het Hof van Justitie in het 'Daily Mail-arrest' (HvJ 27
sept. 1988, zaak 81/87), dat er nog geen aan het EEG-Verdrag ontleend afdwingbaar recht
op zetelverplaatsing bestaat zolang er nog nationale verschillen bestaan, na totstandkoming
van een interne markt niet meer mogelijk zijn (zie § 3.1.4 sub c); zie ook Dauses, EuZW
111990, p. 10. Volgens commissaris Bangemann zaJ de EG-regelgeving, ongeacbt of deze
in de nationale wetgevingen is verwerkt, van krachr zijn en kunnen burgers zich voor bet
Hof van Justitie op deze regels beroepen; zie Europa van Morgen, 21 jan. 1993, p. 6. In
de Europese Akte werd bij artikel 8A nog verklaard dat de datum 31 dec. 1992 geen
automatiscbe rechtsgevolgen zou scheppen.

19 Uniken Venema, 'Pseudo-buitenlandse vennootscbappen in Nederland; een advies van de
Adviescommissie Vennootschapsrecht', NV 70/12 dec. 1992, p. 270.

20 Vaste inrichtingen zijn immers, anders dan rechtspersonen (m.u.v. bet EESV, zie art. 21
jo. art. 40 Vo.), fiscaal transparant. Vgl. art. 133 Yo. (SE-Statuut 1991): degezamenlijke
verliezen van de vaste inrichtingen in een belastingtijdvak kunnen in mindering worden
gebracht op de winst van de SE. Wat de verschillen in fiscale behandeling van een nevenvesti-
ging of een dochtervennootschap betreft verwijs ik naar Frommel, 'Taxation of branches
and subsidiaries in Western Europe, Canada and the USA' (20 ed. 1978). O.g.v. art. 15
Vpb 1969 bestaat in Nederland winst- en verliescompensatieook in het geval van een 100%-
deelneming (fiscaJe eenheid). Zie BeUingwout, 'De (on)mogeLijkheden van een fiscaJe eenheid
over de grens', WFR 1992/6022,3 sept. 1992, p. 1184-1192.

21 Bijvoorbeeld de flexibiliteit en economische effectiviteit binnen de groep, de concentratie
van activiteitenen tegelijkertijddecentralisatie van besluitvorming, eenvoudige financiering,
en met name de mogeLijkheid om winst en aansprakelijkheidsrisico's over de verschillende
rechtspersonen binnen de groep te verdelen; Timmerman, diss., p. 59; Bartman, 'Inleiding
Concemrecht', p. 23-28; Guyon, 'Das Recht der Gesellschaftsgruppe in Frankreich', ZGR
2/1991, p. 221; Brough, 'Private limited companies. Formation and management' (Edinburgh
1990), p. 13.

63



Hoofdstuk 2

voorwaarden en daarmee gepaard gaande kosten (bijvoorbeeld voor een
notariele akte), de storting van minimumkapitaalbedragen, het voldoen aan
overige kapitaal- en vermogensbeschermingsvoorschriften, de uiteenlopende
regels met betrekking tot de inrichting en besluitvorming, centrale
groepsleiding en aansprakelijkheid, consolidatie van financiele gegevens
binnen de groep en het verlies van nationaliteit kunnen door ondernemers
als bezwaarlijk worden aangemerkt.F

Zoals opgemerkt is de praktijk tot op heden echter anders. Hieronder ga
ik nader in op de internationaal privaatrechtelijke, fiscale en psychologische
problemen, die voor ondernemers veelal aanleiding zijn om hun grensover-
schrijdende ondernemingsactiviteiten via ingewikkelde groepsstructuren
uit te oefenen. Aanknopend bij de hiervoor (§ 1)genoemde modellen, maak
ik een onderscheid tussen enerzijds de problemen die ondernemers eenrnalig
ondervinden bij het opzetten van een 'single entity' (model i) en de
oprichting van een holding (model ii) in het kader van een internationale
fusie, bij de oprichting van joint ventures (model iii) en dochtermaat-
schappijen (model iv), maar ook bij een verplaatsing van hun zetel.
Anderzijds de problemen die zij daarna ondervinden om hun permanente
bedrijfsorganisatie te reorganiseren, in die zin dat de fusie-partners na de
fusie de onderscheiden werkzaamheden daadwerkelijk wensen te integreren
in hetzij een 'single entity', hetzij een groepsstructuur.

Op deze plaats merk ik reeds op dat de knelpunten niet aUeen zitten
bij (i) het opzetten en functioneren van een vennootschap als 'single entity'
met nevenvestigingen in meerdere Lid-Staten, en bij (ii) de internationale
zetelverplaatsing met behoud van rechtspersoonlijkheid, maar ook bij (iii)
de grensoverschrijdende concentratie op basis van gelijkwaardigheid.
Gekeken wordt in hoeverre de SE-vorm voor deze knelpunten oplossingen
biedt. In paragraaf 4 worden de bevindingen getoetst aan de ervaringen
binnen de Amerikaanse markt. De modellen iii en iv - de oprichting en
het gebruik van joint ventures en dochters - komen slechts terloops ter
sprake. Voor zover het gaat om de vraag of ondernemers binnen de
Europese markt als 'single entities' of via concernstructuren zullen opereren,
doen zich bij en na een internationale fusie of zetelverplaatsing op het niveau
van de dochter of de joint venture in wezen dezelfde problemen voor als
op het niveau van de topmaatschappijen.

22 Zie Brough, a.w., p. 13-15.
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3 Problemen die ondememers ondervinden bij grensoverschrijdende
activiteiten en concentraties binnen de EG. Inwelke opzichten
biedt de SE perspectief?

3.1 De 'single entity' met nevenvestigingen in meerdere Lid-Staten

3.1.1 Het ontbreken van de j uridische fusie als instrument voor internatio-
nale concentratie

De enkelvoudige vennootschap die via nevenvestigingen in meerdere Lid-
Staten werkzaam is, komt zoals gezegd in Europa niet ofnauwelijks voor.
Wat de hieraan ten grondslag liggende problematiek betreft, en de vraag
in hoeverre de SE een oplossing kan bieden, moet onderscheid worden
gemaakt tussen problemen die ondernemers ondervinden op het moment
van de totstandbrenging van een 'single entity' door een internationale fusie
en problemen die zij na de fusie ervaren bij de (re-) organisatie van hun
voortdurende werkzaamheden. 23

Het probleem dat zich eenmalig voordoet betreft de omstandigheid dat
een internationale juridische fusie niet (algemeen en zonder meer) mogelijk
wordt geacht." Een tiende richtlijn met betrekking tot internationale
juridische fusies" ontbeert tot op heden de noodzakelijke consensus. Met

23 Vgl. Raaijmakers, in 'Themis en Europa', p. 194.
24 Alhoewel de techniek daarvoor op grond van de derde richtlijn wei in aile Lid-Staten aanwezig

is; zie Sanders/Westhroek, 'BV en NV' (1991), p. 578. Een probleem is echter aan welke
nationale voorschriften moet worden voldaan: aan die van het land van de verkrijgende en/of
die van de verdwijnende vennootschap; zie Vias, 'Rechtspersonen', Praktijkreeks lPR 9,
or. 359, p. 115. Naar Nederlands en Duits recht is een internationale juridische fusie niet
mogelijk. In Frankrijk, Belgie en Luxemburg is een dergelijke fusie aileen mogelijk voor
zover er geen 'changement de nationalite' optreedt: vennootschappen uit deze landen kunnen
slechts als verkrijgers optreden. In Frankrijk wordt een uitzondering gemaakt als er met
een ander land een overeenkomst bestaat op grond waarvan een zetel verplaatsing met behoud
van de Franse nationaliteitmogelijkis (art. 154 Loi sur les societes commerciales (or. 66-537,
24 juli 1966». In Italie is een internationale fusie ook mogelijk, met dien verstande dat bij
dreigende verdwijning van een Italiaanse vennootschap de aandeeJhouders bet recht hebben
terug te treden (art. 2437 CC). In geval van zetelverplaatsing ofwijziging van het doel of
de rechtsvorm moet op een buitengewone ava met absolute meerderheid voor het fusiebesluit
worden gestemd (artt. 2365 en 2368 Ce). Crediteuren kunnen binnen drie maanden na in-
schrijving van het fusiebesluit in het register bij de rechter bezwaar aantekenen (art. 2503
Ce). Zie Hauschild, in 'Europaische Handelsgesellschaft und Angleichung des nationalen
Gesellschaftsrechtes", p. 87 e.v.

25 Oorspronkelijkontwerp-verdrag (o.g.v. art. 220EEG) dooreen werkgroep o.l.v. Goldman,
uit 1965; Bull. EG suppl. 13173. He! ontwerp voor een tiende richtlijn dateert van 8 jan.
1985, PbEG or. C231I 1,25 jan. 1985; Bull. EG suppl. 3/85. Zie Vias, 'De bescherming
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name de historisch en politiek-ideologisch diep gewortelde verschillen tussen
de nationale medezeggenschapsstelsels zijn daar debet aan. In het kader
van een internationale juridische fusie wordt namelijk een volledige
juridische samensmelting tussen vennootschappen uit verschillende Lid-
Staten verwezenlijkt. De fuserende vennootschappen houden op te bestaan
en worden als nevenvestigingen van een overnemende vennootschap voort-
gezet. De vrees bestaat dat als gevolg van de volledige samensmelting en
het verdwijnen van een of meer van de daarbij betrokken partners de
werknemers onvoldoende zekerheden worden geboden. Immers de wijze
waarop werknemers bij het bestuur van de onderneming worden betrokken,
loopt per Lid-Staat sterk uiteen." Zo kennen de werknemers in de Duitse
Aktiengesellschaft (AG) in principe een recht op 'Mitbestimmung', in die
zin dat zij (althans hun vertegenwoordigers) rechtstreeks zitting hebben
in de Aufsichtsrat en mee kunnen beslissen omtrent belangrijke onderwer-
pen. In Nederland wordt de werknemers slechts in de 'structuur-nvlbv'
medezeggenschap toegekend bij de besluitvorming binnen de vennootschap,
en dan nog alleen op indirecte wijze door uitoefening van het recht van
aanbeveling en bezwaar wat de samenstelling van de Rve betreft. In het
Verenigd Koninkrijk bestaat er daarentegen geen wettelijk recht op enige
vorm van medezeggenschap binnen de structuur van de vennootschap.
Slechts op vrijwillige basis, op uitnodiging van de ondernemer, kunnen
op ondernemingsniveau vakbondsvertegenwoordigers ('shop stewards')
worden geinformeerd, soms ze\fs geconsulteerd, omtrent bepaalde
(voorgenomen) besluiten.'? Met name het gevaar dat werknemers van
bijvoorbeeld een Duitse AG, die in het kader van een internationale
juridische fusie met een Britse Limited verdwijnt, hun vergaande medezeg-
genschapsrechten zullen verliezen, heeft de acceptatie van een tiende richtlijn
tot op heden gebJokkeerd. In zoverre wordt het op EG-vennootschappen
toepasselijke recht nog altijd niet wederzijds erkend. Artike\ I lid 3 ontwerp-
richtlijn lOop grond waarvan Lid-Staten de mogelijkheid wordt geboden
om - tot aan een latere coordinatie - vennootschappen, die volgens hun
nationale wetgevingen aan een vennootschapsrechtelijk medezeggenschapsre-
gime zijn onderworpen, van een internationale juridische fusie uit te sluiten,

van schuldeisers bij een intemationale juridische fusie in het licht van de tiende richtliju',
'Slagter-bundel', p. 354.

26 TK 1991-1992,22559. nr. I. p. I J. Gleichrnann, Forum intemationaleokt. 1989, nr. 14,
p. 7/8.

27 Via collectief overleg tussen werkgevers en vakbonden kunnen overeenkomsten worden
gesloten, waarin allerlei vormen van medezeggenschap kunnen worden overeengekomen;
Timmerman. diss .• p. 28/29.
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zelfs al zijn zij daarbij in het geheel niet betrokken, bracht tot op heden
geen oplossing."

De alternatieve mogelijkheden voor ondernemers om grensoverschrijdend
te fuseren worden in paragraaf 3.2 geschetst. Hier merk ik reeds op dat
uiteindelijk een zelfde resultaat - een multi-nationale 'single entity' -
zou kunnen worden bereikt via ontbinding en vereffening van de fuserende
vennootschappen, zij het dat deze weg juridisch omslachtiger en fiscaal
onaantrekkelijker kan zijn, vooral als men spreekt over een fusie op het
niveau en met de omvang van die tussen Hoesch/Hoogovens, Agfa/Gevaert
of Elsevier/Reed.

Het EP heeft de behandeling van ontwerp-richtlijn 10 uitgesteld totdat
overeenstemrning omtrent een ontwerp voor een vijfde richtlijn inzake de
structuur van de vennootschap, de bevoegdheden en verplichtingen van
haar organen alsmede de medezeggenschap van werknerners" is bereikt. 30

Het zal niet verbazen dat ook de totstandkorning van deze richtlijn, evenals
die van de zogenaamde 'Vredeling-richtlijn':" en de richtlijn inzake Euro-
pese Ondememingsraderr", wordt belemmerd door dezelfde medezeggen-
schapsproblematiek. De Commissie liet bij de presentatie van het nieuwste
voorstel voor een vijfde richtlijn weten dat voor alles voorrang zou worden
verleend aan de behandeling van het SE-Statuut. Daarin kunnen immers
zowel elementen worden gevonden uit de vijfde als de tiende richtlijn. Het
facultatieve karakter van de SE-vorm en de introductie in het SE-Statuut
1989/1991 van diverse structuur- en medezeggenschapsmodeUen die sterke

28 Raaij makers , 'Themis en Europa', p. 197; VIas, 'Slagter-bundel", p. 354.
29 Oorspronkelijk ontwerp van 90kt. 1972, PbEG nr. C131149, 13 dec. 1972 (Bull, EG supp!.

10/72). Gewijzigd ontwerp van 19 aug. 1983, PbEG nr. C240/2, 9 sept. 1983 (Bull. EG
supp!. 6/83), waarop later nog een tweetal wijzigingen zijn aangebracht: op 8 jan. 1991
(pbEG nr. C7/4, II jan. 1991) en op 20 nov. 1991 (pbEG nr. C321/9, 12 dec. 1991).

30 Tijdens de hoorzitting van het EP op 27 sept. 1988. Het voorstel werd in plenaire zitting
terugverwezen naar de Commissie juridische zaken. Zie ook het Memorandum van 1988,
p.6.

31 Richtlijn van 24 okt. 1980, PbEG Dr. C297, Bull. EG supp!. 3/80; gewijzigd voorstel van
13 juli 1983, PbEG nr. C217/3, 12 aug. 1983, Bul!. EG supp!. 2/83.

32 Richtlijn van 12 dec. 1990, COM (90) 581 def., PbEG nr. C39/10-15, 15 febr. 1991; op
onderdelen gewijzigd op 16 sept. 1991, COM (91) 345 def. Zie Koning, 'De Europese
Ondernemingsraad', Erasmus Centre for Labour Law and Industrial Relations (1991);
Timmerman, 'De ontwerp-richtlijn voor een Europese Ondernemingsraad (EaR)" TVVS
91/4, p. 92-94; Rood, 'Workers' Participation: New Initiatives at European Level', in 'The
International Journal of Comparative Labor Law and Industrial Relations' (1992), p. 322
e.v.
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gelijkenis vertonen met de nationale stelsels, brachten echter tot op heden
geen wijziging in de bestaande situatie.P

Ret SE-Statuut zou in dit opzicht een aantrekkelijk alternatiefkunnen bieden.
Artikel21id 1Vo. maakt immers uitdrukkelijk een internationale juridische
fusie mogelijk, waarbij naamloze vennootschappen uit verschillende Lid-
Staten samensmelten in een SE. Niet uitgesloten is dat zij het Statuut
uitsluitend met het oog hierop wensen te gebruiken om zich daarna weer
om te zetten in een nationale nv. 34 De omstandigheid echter dat de SE
voor een zeer belangrijk dee! wordt beheerst door het nationale recht van
de zetel-lidstaat zou aan dit voordeel in de weg kunnen staan. Nu het zich
laat aanzien dat (ook) het op de SE toepasselijke medezeggenschapsmodel
afhankelijk van het land van vestiging zaI varieren (artikel 3 leden 4 en
5 Rl.ps, moet worden gevreesd dat, evenals bij de tiende richtlijn, een
Lid-Staat de binnen haar grondgebied gevestigde nationaIe vennootschappen
de toegang tot de SE-vorm verbiedt voor zover voor de SE een minder
vergaand medezeggenschapsmodel zal gelden. Mijns inziens vergt zulks
wel een uitdrukkelijk voorbehoud in het Statuut zelf, op de wijze aIs
voorzien in artikel 1 lid 3 ontwerp-richtlijn 10. In de niet-officiele
'werktekst' uit 1993 wordtLid-Staten een dergelijke mogelijkheidgeboden:
een Lid-Staat kan wettelijk bepaIen dat een aan haar rechtsstelsel onderwor-
pen vennootschap van een internationaIe juridische fusie wordt uitgesloten
als een bevoegde autoriteit in die Lid-Staat daartegen bezwaar maakt. Dat
bezwaar moet worden gemaakt binnen twee maanden na afgifte van de
notariele fusie-akte, als bedoeld in artikel 24 V0., en kan slech ts worden
gegrond op redenen van publiek belang. Tegen dit bezwaar moet beroep
kunnen worden ingesteld bij een juridische instantie."

33 In hoofdstuk 3 ga ik uitvoeriger in op deze structuur- en medezeggenscbapsmodellen, die
overigens ook in ontwerp-richtlijn 5 worden geboden.

34 Een dergelijke constructie kan voor ondernemers ook aantrekkelijk zijn met bet oog op de
mogelijkheid van een intemationale zetelverplaatsing via een SE (zie biema § 3.1.4). in
het Statuut (zie titel X van het voorontwerp-Sanders) of in de nationale uitvoeringswet (zie
art. 8 lid 2 UvW. bij de EESV-Vo.) zou m.i. wei een regeling moeten worden opgenomen
die een omzetting van de SE in een nv mogelijk maakt. In de 'werktekst' uit 1993 wordt
een uitdrukkelijk voorschrift in het Statuut voorgesteld: art. 64ter. Een direct na de oprichting
van de SE volgende omzetting in een nationale nv wordt ecbter uitgesloten, doordat een
besluit daartoe slechts kan worden genomen indien de twee eerste jaarrekeningen van de
SE zijn goedgekeurd.

35 Zie hoofdstuk I, § 8.3, en hoofdstuk 3, § 5.3.
36 Zie art. 18 in de 'werktekst' (doc. 4517/93).
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De vraag is bovendien of ondernemers het SE-Statuut ook zullen aangrijpen
om, na de internationale juridische fusie, hun permanente bedrijfsorganisatie
feitelijk enjuridisch als 'single entity' vorm te geven. Gezien de verankering
van de SE in het rechtsstelsel van de zetel-lidstaat lijkt mij de vraag
gerechtvaardigd of de SE bij het instandhouden van een multi-nationale
'single entity' niet dezelfde internationaal privaatrechtelijke en psychologi-
sche problemen zal ondervinden als nationale nv's. Zou dan in plaats van
een SE, die slechts op marginale punten 'Europees' is, niet gewoon kunnen
worden volstaan met het gebruik van nationale nv's? Die punten die nog
steeds problemen opleveren, kunnen worden geharmoniseerd of na 1januari
1993 als gelijkwaardig worden beschouwd. Voor zover de Commissie met
de SE een 'Delaware-effect' beoogt, zou men kunnen menen dat een
dergelijk effect ook kan worden gerealiseerd met behulp van nationale nv' s,
mits zij zich daadwerkelijk vrij kunnen vestigen binnen het grondgebied
van de EG. Een dergelijk standpunt moet men zien tegen de achtergrond
van de Europese interne markt met een daarbij behorende liberale opening
van de grenzen voor zowel goederen, diensten, kapitaal als personen
alsmede de inmiddels bereikte harmonisatiegraad.

3.1.2 Ondervindt een 'single entity' binnen de EG nag erkenningsproble-
men?

a. Het recht van vrije vestiging binnen de Europese interne markt

Ter verwezenlijking van de Europese interne markt dienen onder andere
de hinderpalen voor het vrije verkeer van personen tussen de Lid-Staten
te worden verwijderd (artikel 3 sub c EEG). Onderdeel van het vrij
personenverkeer is het recht op vrije vestiging (artikelen 52 tim 58 EEG).
Artikel 52 EEG garandeert onderdanen van een Lid-Staat na afloop van
de overgangsperiode (1970) een recht op vrije vestiging, in die zin dat hen
de toegang tot en uitoefening van werkzaamheden anders dan in 100n-
diensr'? en de oprichting en het beheer van ondernemingen, overeenkomstig
de bepalingen die voor eigen nationale ondernemingen gelderr", binnen

37 Het vrije werknemersverkeer (artt. 48 tim 51) blijft bier buiten beschouwing.
38 Hetgeen er op wijst dat art. 52 primair een verbod van discriminatie beoogt. Zie

Kapteyn/V erLoren van Themaat, p. 246, 281. Dit in tegenstelling tot bij het vrij goederen-
verkeer (artt. 9 tim 37): "iedere handelsregeling der Lid-Staten die de intracommunautaire
handel al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel kan belemmeren, (is) als een
maatregel van gelijke werking als kwantitatieve beperkingen te beschouwen", HvJ II juli
1974, zaak 8/74 (Dassonvillej). Het verschil blijkt uit het besluit van de Raad van 7 nov.
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het gehele grondgebied van de Europese Gemeenschap mogelijk moeten
zijn gemaakt. Als onderdanen in de zin van artikel 52 worden niet slechts
natuurlijke personen beschouwd, maar ook vennootschappen die in overeen-
stemming met de wetgeving van een Lid-Staat zijn opgericht en die hun
statutaire zetel, hun hoofdbestuur ojbun hoofdvestiging binnen de Gerneen-
schap hebben (artikel 58 EEG).39 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld,
wordt hierna uitsluitend gesproken over vennootschappen, waaronder
conform het Statuut en het subsidiaire nationale 'zetelrecht' opgerichte SE's,
die zich kunnen beroepen op een vrij vestigingsrecht.

In het kader van het recht op vrije vestiging kan een onderscheid worden
gemaakt tussen het 'primaire vestigingsrecht' en het 'secundaire vestigings-
recht'. Van een primaire vestiging is sprake, indien natuurlijke personen
of vennootschappen 'out of the blue' (,auf der griinen Wiese') een ven-
nootschap binnen de Gemeenschap oprichten", maar ook in het geval dat
een vennootschap haar hoofdvestiging binnen de Gemeenschap verplaatst. 41

Onderdanen "die op het grondgebied van een Lid-Staat zijn gevestigd"
hebben eveneens het recht om in andere Lid-Staten agentschappen, filialen
of dochterondernemingen op te richten. In dit verband wordt gesproken
over het secundaire vestigingsrecht." Op grond van dat secundaire
vestigingsrecht zouden nv's of SE's dus het recht hebben om, via een
internationale juridische fusie'", een 'single entity' op te zetten en door
middeI van nevenvestigingen binnen de EG te opereren. Voorwaarde is

1991, waarbij het Duitsland niet werd toegestaan om de invoer van buitenlandse bieren (met
kunstmatige zoetstoffen) te belemmeren, maar buitenlandse brouwers wei mocht verbieden
om zich in Duitsland te vestigen en aldaar bier te brouwen in strijd met het 'Rheinheitsgebot';
zie Europa van Morgen, 13 nov. 1991, or. 34, p. 518.

39 Met vennoatschappen worden dan maatschappen naar burgerlijk recht ofhandelsrecht bedoeld,
waaronder cooperatieve verenigingen of vennootschappen en andere rechtspersonen naar
publiek- of privaatrecht voor zover zij winst beogen.

40 Sanders/Westbroek, p. 56l.
41 Zie ook G. van Solinge, 'V estigingsvrijheid van vennootschappen', TVVS 9117, p. 1701171.

Timmermans, 'De joint venture naar komend EG-recht', in 'Grensoverschrijdende samen-
werking van ondernemingen", p. 72.

42 Daarbij kan oak gedacht worden aan de (grensoverschrijdende) samenwerking in joint ventures
of deelnemingen in het kapitaal van een andere vennootschap. Op basis van art. 54 (3) (f)
EEG zijn de Raad en Commissie o.a. belast met de geleidelijke opheffing van beperkingen
wat betreft de oprichtingsvoorwaarden van agentschappen, filialen of dochterondernemingen.

43 Volgens Timmermans betreft de internationale j uridische fusie het secundaire vestigingsrecht;
'Het Verdrag van 29 februari 1968 inzake de onderlinge erkenning van vennootschappen
en rechtspersonen. Enkele europeesrechtelijke aantekeningen', preadvies NVIR (\980), p.
45,75176. Mijns inziens zouden vraagtekens kunnen worden gezet bij de fusie waarbij een
'verschijnende' vennootschap wordt gecreeerd en de fusie-partners verdwijnen, in die zin
dat dan veeleer sprake is van uitoefening van het primaire vestigingsrecht.
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wei de aanwezigheid van een primaire vestiging. Voor zover een vennoot-
schap daarbij slechts statutair binnen de Gemeenschap is gevestigd - voor
een SE is dit overigens uitgesloten (artikel5 Vo.) -, wordt van haar ver-
langd dat haar werkzaamheden "daadwerkelijk en duurzaarn verband houden
met de economie van een Lid-Staat"." Op deze wijze hebben ook binnen
de EG opgerichte (dochter-) vennootschappen van bijvoorbeeld lapanse
of Amerikaanse ondernemingen de mogelijkheid elders in Europa dochter-
maatschappijen of nevenvestigingen op te richten en te beheren."

In het 'Reyners-arrest" werd door het Hof van lustitie vastgesteld
dat het recht van vrije vestiging na afloop van de overgangsperiode (1970)
rechtstreekse werking heeft in aile Lid-Staten." Natuurlijke personen of
vennootschappen die bij de toegang tot en de uitoefening van (economische)
activiteiten in andere Lid-Staten worden gediscrimineerd op grond van hun
nationaliteit kunnen zich bij de nationale rechter beroepen op artikel SZ."
Uitvoeringsmaatregelen als Algemene Programma's en daarop gebaseerde
richtlijnen zijn daarvoor geen prealabele voorwaarden meer."

Richtlijnen blijven echter wei van essentieel belang om het vrije
vestigingsrecht in de praktijk ook daadwerkelijk te realiseren.f Door

44 Afgeleid uit het vereiste dat onderdanen in dat geval op het grondgebied van een Lid-Staat
moeten zijn gevestigd (art. 52, r zin EEG). Zie het Aigemeen Programma voor de opheffmg
van de beperkingen van de vrijheid van vestiging (18 dec. 1961, PbEG 1962,36/62). Zie
ook PbEG (O.J.) or. C317/24: "such links may not be one of nationality, in particular not
of the persons holding managerial or supervisory posts". Timmermans wijst er op dat a1s
er geen economische band bestaat met een Lid-Staat, zoals in de 'Segers-zaak ', geen sprake
is van een secundair maar primair vestigingsrecht; 'Europeesrechtelijke erkenning van pseudo-
buitenlandse vennootschappen', 'Slagter-bundel', p. 326. Zie ook Roos, 'Europees
vennootschapsrecht, vestigingsvrijheid, zetelverplaatsing en IPR', in AA 38 (1989) 5, p.
73.

45 Voor de vestiging van hun werkelijke zetel binnen de Gemeenschap is daarentegen geen
economische band vereist; Diephuis, 'Erkenning van vreemde vennootschappen en
rechtspersonen", preadvies NVIR (1980), p. 17.

46 HvJ 21 juni 1974, zaak 2174 (Reyners - Belgische Staat) JUT. 1974, p. 631, ov. 32.
47 Hetzelfde werd bepaald voor het vrije dienstenverkeer (art. 59) in HvJ 3 dec. 1974, zaak

33174 (van Binsbergen), Jur. 1974, p. 1299, ov. 27.
48 Ook nationale indirect discriminatoire voorschriften (,versteckte Staatsangehorigkeits-

Diskriminierungen') zijn verboden. Daarmee worden voorschriften bedoeld die gelijkelijk
van toepassing zijn op eigen onderdanen en buitenlanders, maar die inhoudelijkof uiteindelijk
toch buitenlanders discrimineren, omdat de daarbij gestelde voorwaarden in feite slechts
kunnen worden voldaan door eigen onderdanen. Zie titel ill sub B van het Algemeen
Programma voor de opheffing van de beperkingen van de vrijheid van vestiging.

49 Zie het Reyners-arrest, ov. 26 tIm 30. KapteynlVerLoren van Themaat, p. 286.
50 Richtlijnen blijven van belang "ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het

recht van vrije vestiging"; Reyners-arrest, ov. 31. In tegensteUing tot richtlijnen vormen
Algemene Programma's geen bindend recht. Gross, 'Niederlassungsrecht (Art. 3 lit. c, Art.
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harmonisatie dienen de verschillen tussen de nationale rechtsstelsels uit de
weg te worden geruimd en daarmee tevens de vrees bij veel Lid-Staten
voor omzeiling van door hen belangrijk geachte nationale voorschriften:
zogenaamde 'Delaware-effecten' .51 Ondanks het recht op vrije vestiging
binnen de gehele EG en ondanks de goede vorderingen van het harmonisa-
tieprogramma op het terrein van het vennootschapsrecht (zie hierna §3.1.4
sub a), wordt door de meeste Lid-Staten de gelijlcwaardigheid van een aantal
nationale voorschriften nog met zonder meer aangenomen. De vraag is nu
of zulks ook consequenties heeft voor nv's of SE's die als 'single entities'
via nevenvestigingen, dus met gebruik van de eigen 'vreemde' rechtsvorm,
over de grenzen opereren.

b. Erkenningsproblemen op grond van de 'siege reel-theorie'

Het harmonisatieprogramrna zit wat een aantal belangrijke onderwerpen
betreft sinds geruime tijd op een dood spoor. Naarmate harmonisatie
voortschrijdt en de Lid-Staten in steeds verdergaande mate worden gedwon-
gen concessies te doen ten koste van hun nationale souvereiniteit en ten
gunste van een 'centrale beleidsbepaling' vanuit Brussel, laat de bereidheid
daartoe het afweten. De heetste hangijzers zijn tot het laatst bewaard. Het
feit dat ook na de totstandkorning van de EG nog tal van autonome
wettelijke regelingen zijn vastgesteld, heeft het harmonisatieproces met
bevorderd." Hiervoor wees ik reeds op enkele verschillen tussen de
Nederlandse nv/bv, de Duitse AG en de Britse Limited op het punt van
de medezeggenschap van werknemers (§ 3.1.1). Wat de interne vennoot-
schappelijke structuur en de bevoegdheidsverdeling tussen de organen betreft
onderscheidt de AG zich in principe van de 'gewone' nv/bv door een
'Vorstand' en een 'Aufsichtsrat' met vergaande bevoegdheden en een
'Hauptversammlung' met limitatief opgesomde bevoegdheden ('Kompe-
tenzkatalog', §119 AktG). 53 Een 'Enttrohnung' van de ava kent de nv/bv

52 ff. EWG-Vertrag) im Gemeinsamen Markt', AG 1211990, p. 537. Wagenbaur. EuZW
1411991, p. 434. Lauwaars/Timmerrnans, 'Europees Gemeenschapsrecht in kort bestek '
(1991), p. 182-185.

51 Van den BraaklHuiskes, 'De Delaware-constructie onder vuur?", NIB 15 okt. 1992, aft.
36, p. 1165 e.v.

52 Wat Nederland betreft kan worden gedacht aan de structuurregeling, de Wet op de onderne-
mingsraden en een drietal misbruikwetgevingen; Storm wijst nog op de Nederlandse
enqueteregeling, bet Duitse Aktiengesetz en de Franse 'Ioi sur les societes commerciales';
in 'Bijkantoren en dochterondernemingen in de EEG', p. 16.

53 De AR is bevoegd tot benoeming en ontslag van de Vorstand (§84 AktG); de AR en de
Vorstand stellen in principe de jaarrekening vast en keuren deze goed ('eine aufgeteilte
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aileen bij verplichte of vrijwillige toepassing van het structuurregime en
dan nog slechts in die zin dat de Rve een aantal ava-bevoegdheden zijn
toegekend (artikelen 2:152/262 e.v. BW). De Limited kent in het geheel
geen afzonderlijk toezichthoudend orgaan, maar een monistisch structuurmo-
del in de vorm van een 'board of directors' met 'executive' en 'non-
executive directors' .54

De meeste Lid-Staten stel1en zich op het standpunt dat, voor zover de
nationale ondernemingsrechtelijke voorschriften (nog) niet volledig vanuit
Brussel zijn geharmoniseerd, de belangen van aandeelhouders, werknemers
en crediteurerr" in hun ogen onvoldoende worden gewaarborgd en zij de
rechtspersoonlijkheid van een buitenlandse vennootschap niet behoeven te
erkennen. Wat de erkenning van een buitenlandse vennootschap betreft
hanteren deze Lid-Staten de 'siege reel-theorie' of de 'leer van de werkelijke
zetel' .56 Volgens deze theorie moet - ter beoordeling van het rechtsgeldig
bestaan van de vennootschap - gekeken worden of zij is opgericht in
overeenstemming met het recht van de staat van werkelijke zetel. Met
'werkelijke zetel' wordt bedoeld het centrum van bestuursactiviteiten: het
hoofdbestuur." De werkelijke zetel en de door de statuten aangewezen
plaats, volgens welk rechtsstelsel de vennootschap is opgericht, moeten
dus in beginsel samenvallen. Zo bezien zal een SE of nv die slechts via

Verwendungskompetenz', § 172); de Hauptversarnmlung stelt ecbter de jaarrekening vast
als de AR en de Vorstand daartoe besluiten of als de AR de door de Vorstand opgemaakte
jaarrekening niet goedkeurt (§173).

54 De verschillende concernrechtelijke regels laat ik hier buiten beschouwing. Een voorontwerp-
negende richtlijn terzake wordt op korte terrnijn niet meer verwacht. Het eerste niet-officiele
voorontwerp dateert van 1975 (Doc. EG Nr. XII328174-D en Nr. XI/593175-D, gebaseerd
op het rapport Wiirdinger, Doc. EG Nr. 15.524IV 170), het tweede voorontwerp is uit 1984
(Doe. EG Nr. IDIl639/84);zieBartman, 'Inleiding Concernrecht', p. 140. M.u.v. Duitsland
en Portugal verzetten aile Lid-Staten zieb tegen "ki:irpersehaftliehen Organisationsakten
(namentlich Untemehmensvertragen), die die Unterordnung der Toebtergesellscbaft unter
das Konzerninteresse unter Gestellung besonderer Garantien fur ihre Minderheitsaktionare
und Glaubiger zu ermi:iglieben bezwecken" , Eyles, 'Das Niederlassungsrecht der Kapitalgesell-
sehaften in der Europaischen Gemeinsebaft (1990), p. 246/247; vermeld bij Slagter,
'Einhei tliebes Konzemreebt in Europa? - Eine Betraebtung aus niederlandischer Sicht unter
besonderer Beriicksiehtigung des Schutzes der Minderheitsaktionare", ZGR 311992, p. 402.

55 Zijnde deelnemers en derden als bedoeld in art. 54 lid 3 (g) EEG.
56 Frankrijk, Duitsland, Belgie, Luxemburg, ltalie, Spanje, Portugal en Griekenland; zie Vias,

Praktijkreeks IPR 9, nrs. 147-162, p. 49 tim 52.
57 Zie Vias, diss., p. 47; zie ook 'Rondom de zetel van de recbtspersoon', TVVS 8617, p.

165; 'Methoden ter bestrijding van misbruik van buitenlandse rechtspersonen in Nederland' ,
WPNR 5714, p. 603. In Duitsland wordt gesproken over 'Verwaltungssitz', betgeen inhoudt
"der Ort, wo ( ... ) die grundlegenden Entscheidungen der Untemebmensleitung effektiv in
laufende Geschaftsfuhrungsakte umgesetzt werden", BGH, 21 maart 1986, BGHZ 97, p.
272; Knobbe-Keuk, 'Urnzug von Gesellsehaften in Europa', ZHR 154 (1990), p. 326.
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een nevenvestiging in een andere Lid-Staat werkzaamheden verricht geen
erkenningsproblemen ondervinden." Alleen in het geval dat het hoofdbe-
stuur van de vennootschap zich in een andere Lid-Staat bevindt dan het
land van oprichting kan zij problemen ondervinden. Voldoet zij niet aan
een aantal door de Lid-Staat van werkelijke vestiging belangrijk geachte
'Schutznormen', dan kan erkenning worden onthouden, in die zin dat de
vennootschap:
(i) in het land van werkelijke vestiging niet als zelfstandig rechtssubject
kan deelnemen aan het economisch en rechtsverkeer;
(ii) wei rechtsbevoegd wordt geacht, maar wordt onderworpen aan het eigen
vennootschapsrecht van het 'siege reel-land' .59

c. Conclusie

Uit het voorgaande mag mijns inziens worden geconcludeerd dat nv's,
evenals SE's, bij het gebruik van buitenlandse nevenvestigingen binnen
de EG geen erkenningsproblemen mogen en zullen ondervinden. Op grond
van de siege reel-theorie doen zich immers alleen problemen voor als de
vennootschap haar hoofdbestuur in een ander land heeft dan het land van
oprichting. In zoverre bemoeilijkt deze theorie uitsluitend het primaire
vestigingsrecht. Voor de SE-vorm betekent dit echter dat zij op dit punt
ten opzichte van nationale nv's weinig nieuwe perspectieven biedt. Vanuit
internationaal privaatrechtelijk oogpunt staat het een nv vrij om binnen de
EG als 'single entity' te opereren en, door het gebruik van de eigen
rechtsvorm, 'Delaware-effecten' te creeren.

58 Zie bijv. § 44 AktG dat voorschriften geeft omtrent de inschrijving van 'Zweigniederlassungen
von Gesellscbaften mit auslandischem Sitz' in bet Duitse bandelsregister. Figge, a. w., p.
41142, wijst er ecbter op dat in Duitsland onduidelijkbeid bestaat omtrent de vraag of met
betrekking tot buitenlandse nevenvestigingen wei of niet de Duitse 'Mitbestimmungsvorschrif-
ten' mogen worden toegepast. Figge kiest, met een zekere reserve, voor doorzetting van
bet buitenlandse recbt.

59 Vias, diss., p. 28-36, WPNR 5714, p. 602; Van den Braak/Huiskes, NJB 15 okt. 1992,
aft. 36, p. 1168. In bet geval dat de vennootscbap baar werkelijke zetel in een andere (derde)
Lid-Staat beeft gevestigd die de incorporatietheorie hanteert, bijvoorbeeld het Verenigd Ko-
ninkrijk, kan haar recbtspersoonlijkbeid - via het leerstuk van de berverwijzing (renvoi)
- wei worden erkend; OLG Frankfurt 24 april 1990, RIW 1990, p. 583. Vias, diss., p.
48; Praktijkreeks IPR 9, nrs. 147,149, 153, 159-163,205 en 207; Sauveplanne, 'Elementair
InternationaalPrivaatrecht' (1989), p. 86-88; Timmermans, 'Slagter-bundel', p. 330. Ander-
zijds wordteen vennootscbap met boofdbestuurin een ander 'siege reel-land' ook in Duitsland
"aufgrund internationaler Solidaritiit der Sitztheoretiker" niet als zodanig erkend: Knobbe-
Keuk, ZHR 154 (1990) p. 327/328.
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Om ook feitelijk als een soort 'Delaware-company' binnen de Europese
markt te fungeren en het harmonisatieprogramma uit het slop te kunnen
halen, zullen nationale nv's in andere Lid-Staten ook daadwerkelijk gebruik
moeten maken van nevenvestigingen. Of ondernemers hun permanente
bedrijfsorganisatie uiteindelijk ook vorm zullen geven als een multi-nationale
'single entity' hangt echter af van een aantal andere omstandigheden, die
ik gemakshalve aanduidt als psychologische problemen. In hoeverre biedt
de 'single entity-SE' op dat punt meer mogelijkheden dan nationale nv's?

3.1.3 Psychologische problem en

In veeILid-Staten leeft nog altijd een gevoel van enerzijds superioriteit
van het eigen rechtsstelsel en anderzijds afkeer van buitenlandse rechtsvor-
men. Deze xenofobische gevoelens worden veelal gevoed door onbekendheid
met of onjuiste kennis omtrent het vreemde rechtsstelsel of de buitenlandse
rechtspraktijk. In de praktijk blijkt het nog altijd van groot belang 'to be
national with the nationals'. Zo zal het gebruik van rechtsvormen van het
land van vestiging de integratie van de vennootschap bevorderen.f De
ondernemer die een 'nationale' dochter opricht, komt vaak eerder in aanmer-
king voor opdrachten, projecten, subsidieregelingen of fiscale voordelen
dan bij gebruik van een door het vreemde rechtsstelsel 'beheerste'
nevenvestiging." In zoverre blijkt het voor ondernemers nog niet altijd
aantrekkelijk om als 'single entity' door middel van nevenvestigingen op
de Europese markt actief te zijn.

Wat het mogelijke psychologische voordeel betreft dat de SE ontleent
aan haar Europese naam (de letters 'SE', artikelll Vo.) en signatuur, merk
ik op dat dit zwaar onder druk komt te staan door de veelvuldige toepassing
van het nationale recht van de zetel-lidstaat. Ondanks de basisregeling in

60 Uniken Venema, NV 70/12 dec. 1992, p. 270.
61 Ondanks dat het Hof van lustitie heeft beslist dat bet rechtstreeks werkende discriminatiever-

bod in art. 52 EEG ook de beroeps- en bedrijfsuitoefeningna vestiging betreft; Hvl 18 juni
1985, zaak 197/84 (Steinhauser), lur. 1985, p. 1823, ov. 16 (het huren van een lokaal voor
beroepsdoeleinden). Zieook het A1gemeen Programma voor de opheffingvan de beperkingen
van de vrijheid van vestiging, 18 dec. 1961, PbEG 1962,36/62, titel ill, sub A. In de OESO-
'Verklaring inzake intemationale investeringen en multinationale ondememingen' (21 juni
1976) wordt het beginsel van gelijke behandeling (,national treatment') van buitenlandse
en binnenlandse ondememingen weliswaar erkend, maar bijven de lidstaten bevoegd om
de toelating van buitenlandse investeringen en vestigingsvoorwaarden zelf te reglementeren.
O.g.v. de 'review' van 1991 moeten de Lidstaten de OESO daarvan in kennis stell en en
onderzoekt het Committee on lntemationallnvestment and Multinational Enterprises in
hoeverre de getroffen maatregelen gerechtvaardigd zijn; zie Buikema, diss., p. 110 e.v.
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het Statuut en het feit dat de SE op grond van de verordening rechtspersoon-
lijkheid wordt toegekend (artikel 1 lid 4 Vo.), blijft van groot belang waar
haar zetel uiteindelijk wordt gevestigd (artikel5 jo. artikel7 Vo.). Wellicht
dat de SE op grond van hetgeen haar nog rest aan 'Europese uitstraling'
enkele psychologische drempels kan wegnemen voor het gebruik van
nevenvestigingen. Ook haar nevenvestigingen zullen in het land van
vestiging echter het risico lopen om bijvoorbeeld bij het 'gunnen' van
particuliere of overheidsopdrachten achtergesteld te worden bij het nationale
bedrijfsleven. Dat de SE daarbij wordt gediscrimineerd om haar 'buitenland-
se' ofhaar 'Europese' karakter doet dan in feite niet ter zake. Het voordeel
van de SE op dit punt is dus ook marginaal.

Wat het secundaire vestigingsrecht betreft zijn het dus geen erkenningspro-
blemen, maar voornamelijk psychologische factoren die de keuze in de regel
tot juridisch zelfstandige dochters beperken." Erkenningsproblemen spelen,
zoals hiervoor werd opgemerkt, echter wei een belangrijke rol in het kader
van het primaire vestigingsrecht. Daarbij denk ik aan de grensoverschrijden-
de zetelverplaatsing. Aangezien het Statuut in artikel 5bis Yo. een eigen
regeling treft met betrekking tot de zetelverplaatsing van een SE, zou ik
merna aandacht willen schenken aan de mogelijke voordelen die de SE-vorm
ondernemers op dit punt kan bieden ten opzichte van nationale nv's.

Aan de orde is de vraag of Lid-Staten de siege reel-theorie nog mogen
toepassen ten aanzien van vennootschappen die zijn opgericht in overeen-
stemming met het inmiddels vergaand geharmoniseerde rechtsstelsel van
een andere Lid-Staat en in het kader van het recht op vrije vestiging hun
hoofdbestuur, zonder verlies van rechtspersoonlijkheid, over de nationale
grenzen wensen te verplaatsen. Wat de SE betreft merk ik op dat zij
weliswaar als Europese rechtspersoon in elke Lid-Staat rechtsbevoegd zal
moeten worden geacht en dat ook de op haar toepasselijke communautaire
regeling in het Statuut zonder meer zal moeten worden erkend.f Te
betwijfelen valt echter of dat ook geldt voor het op haar subsidiair
toepasselijke nationale recht. Met het oog op de vele verwijzingen in het
Statuut naar het nationale 'zetelrecht' en de opties van (in eerste instantie)
de zetel-lidstaat met betrekking tot de structuur en de medezeggenschap
van werknemers, mag worden verwacht dat de betrokken 'siege reel-staten'
de SE op deze terreinen die nog verschillen vertonen, zullen onderwerpen

62 Bovendien ontbreekteen intemationale juridische fusie waardoor een 'corporate reorganisati-
on', waarbij een concemstructuur wordt omgezet in een 'single entity', bezwaarlijk blijft.

63 Zie art. 1 lid 4 Vo. en art. 189 EEG.
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aan het eigen rechtsstelseI. Ben dergelijk standpunt zou consequenties hebben
voor de SE als 'Europese rechtspersoon' en het beeld van de SE als
'Delaware-company' .

3.1.4 Mag een vennootschap in het kader van een intemationale zetelver-
plaatsing nog erkenningsproblemen ondervinden?

a. Harmonisatie van het vennootschapsrecht stelt grenzen aan de
toepassing van de 'siege reel-theorie'

Naar mijn mening moeten de nationale rechtsstelsels op die punten die
inmiddels vanuit Brussel zijn geharmoniseerd als gelijkwaardig worden
beschouwd. Voor zover een nv of een SE, wat het subsidiair op haar
toepasselijke nationale recht betreft, voldoet aan weliswaar (formeel) afwij-
kende, maar in feite gelijkwaardige voorschriften'" als gesteld in het land
van herkomst, mag zij in de betrokken "gast-lidstaat' in principe niet belern-
merd worden bij de uitoefening van het recht op vrije vestiging (' equivalen-
tiebeginsel' of 'HerkunJtsstaatsprinzips'). 65 Dergelijke verschillen mogen

64 Ook op die terreinen die wei zijn geharmoniseerd zijn verschillen blijven bestaan. Dit heeft
o.a. te rnaken met het karakter van de richtlijn (art. 189 EEG), de wijze waarop wordt
geharmoniseerd (bijv. particle, optionele of minimumharmonisatie) en waarop de richtlijnen
in het nationale rechtsstelsel worden geirnplementeerd; zie hoofdstuk I § 6.3; Timmermans,
'Die Europaische Rechtsangleichung im Gesellschaftsrecht - eine integrations- und
rechtspolitischeAnalyse', RabelsZ. 48, 1984, p. 32/33; Mortelmans, 'EEG-Minimumharmo-
nisatie en consumentenrecht', Tijdschrift v~~r consumentenrecht nr. 3, 1987, p. 175-186;
J. A. Winter, 'Doordringend recht - De invloed van het Gemeenschapsrecht op de nationale
rechtsorde", preadvies voor de vergadering van de Calvinistische Juristenvereniging, 11
mei 1988, p. 22 e. v .; Slot, AA 38 (1989)5, p. 143-151; Gleichmann, in 'Porum Internationa-
le',okt. 1989, p. 3 e.v.; Lutter, 'Europaisches Gesellschaftsrecht', ZGR (Sonderheft 1),
1979, p. 9-13; Ritsema/Piest, WPNR 5939, p. 740; Dauses, EuZW 111990, p. 8 e.v.;
Behrens, 'Das Gesellschaftsrecht im Europaischen Binnenmarkt' ,EuZW 1/1990, p. 13 e. v. ;
Sanders/Westbroek, p. 562-564; Rasner, ZGR 311992, p. 324.

65 Tirnmermans, RabelsZ 48 (1984), p. 41; Dauses, EuZW 111990, p. 10. Zie inzake het vrij
goederenverkeer HvJ 20 febr. 1979, zaak 120178 (Cassis de Dijon), Jur. 1979, p. 649:
goederen die in een Lid-Staat op rechtmatige wijze zijn geproduceerd en op de markt zijn
gebracht, moeten in principe- hoge uitzonderingen daargelaten - ook in andere Lid-Staten
worden toegelaten. Zie wat het vrije dienstenverkeer betreft HvJ 17 dec. 1981, zaak 279/80
(Webb), Jur. 1981, p. 3305, ov. 21 (vestigingsvergunning): HvJ 28 nov. 1978, zaak 16178
(Choquet) Jur. 1978, p. 2293, ov. 9 (nationaal rijbewijs). O.g.v. art. 100B EEG kan de
Raad voor het einde van 1992 - na een inventarisatie door de Cornmissie van de nationale
wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die onder art. l00A vall en en (in de loop
van 1992) nog niet zijn geharmoniseerd - met gekwalificeerde meerderheid van stemmen
besluiten dat in een Lid-Staat geldende bepalingen moeten worden erkend als gelijkwaardig
aan buitenlandse voorschriften.
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voor Lid-Staten geen reden meer zijn om ter bescherming van de belangen
van aandeeLhouders, crediteuren en werknemers (artikel54lid 3 (g) EEG),
eigen nationale voorschriften toe te passen, Laatstaan de overeenkomstig
het rechtsstelsel van een andere Lid-Staat opgerichte vennootschap rechtsbe-
voegdheid te onthouden.

Om bij veel Lid-Staten de vrees voor 'Delaware-effecten' weg te nemen
en het vrije vestigingsrecht in de praktijk ook daadwerkelijk te realiseren,
heeft de Commissie op het terre in van het vennootschapsrecht - 'quid
pro quo'66 - eind jaren '60 een grootscheeps harmonisatieprogramma
opgezet. 67 In het totaal zijn er op het terrein van het vennootschaps- of
eigenlijk ondernerningsrecht nu een vijftien-tal richtlijnen van kracht
geworden en nog eens een zestal ontwerpen aanhangig dan wei in voorbe-
reiding. De basis hiervoor ligt in artikel 54 lid 3 sub g EEG.68 Met het
oog op de bescherming van aandeelhouders, crediteuren en werknemers
zijn belangrijke verschillen tussen de nationale vennootschappelijke stelsels
door Europese richtlijnen geharmoniseerd. Te denken valt aan onderwerpen
als de publicatie van gegevens, de vertegenwoordigingsbevoegdheid van
bestuurders, de rechtsgeldigheid van verbintenissen en de gronden voor
nietigheid van de vennootschap'"; voorschriften omtrent de oprichting van
de vennootschap, de inhoud van de statuten, de omvang en de instandhou-
ding van haar kapitaal'"; het behoud van rechten van werknemers bij de
overgang van ondernemingen"; de opmaak en de inhoud van de jaar-

66 " ... als Gegenstiick ZUT Liberalisierung des Niederlassungsrechts ... "; Timmermans, RabelsZ
48 (1984), p. 12-14.

67 Door harmonisatie van de verschillen tussen nationale vennootschapswetgevingen, en in
aanvulling daarop het creeren van een supra-nationale SE, zou de grensoverschrijdende samen-
werking worden vergemakkelijkt en uiteindelijk een eehte interne markt tot stand komen;
Memorandum uit 1988, m.n. p. 8/9; zie ook de preambules bij de SE-Statuten 1970/1975
en 198911991.

68 Deze bepaling verleent de Commissie en de Raad de bevoegdheid om "voor zover nodig,
de waarborgen te coordineren welke in de Lid-Staten worden verlangd van de reehtspersonen
in de Lin van de tweede alinea van artikel 58, om de belangen te beschermen zowel van
de deelnemers in die rechtspersonen als van derden, ten einde die waarborgen gelijkwaardig
te maken".

69 Eerste richtlijn inzake de openbaarmaking, rechtsgeldigheid van verbintenissen en de nietigheid
van de vennootschap, 9 maart 1968, 68/151/EEG; PbEG nr. L65/9, 14 maart 1968.

70 Tweede richtlijn inzake oprichting, iostandhouding en wijziging van het kapitaal, 13 dee.
1976, 77/911EEG; PbEG or. L2611, 31 jan. 1977.

71 Richtlijn betreffende de eerbiediging van reehten van werknemers bij de overgang van
ondernemingen, bedrijven en bedrijfsonderdelen, 14 febr, 1977, 771187/EEG; PbEG nr.
L61/26,5 maart 1977.
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rekening en de geconsoLideerde jaarrekening?", Daarnaast zijn een derde
en zesde richtlijn vastgesteld die juridische fusies respectieveLijk spLitsingen
binnen de grenzen van een Lid-Staat mogelijk rnaken." Een achtste
richtlijn ziet op harmonisatie van de regels inzake de controle van de
jaarrekening." Richtlijn 86/635 betreft de jaarrekening en geconsolideerde
jaarrekening van banken en andere financiele instellingen." Richtlijn
89/117 ziet op de openbaarmaking van jaarstukken door nevenvestigingen
van krediet- en andere financiele instellingen." De elfde richtlijn op de
publicatie van jaarstukken door nevenvestigingen van buitenlandse vennoot-
schappen."? De twaalfde richtlijn tenslotte beoogt de regels met betrekking
tot de eenpersoonsvennootschap te harmoniseren"."?

b. Bij een recht op vrije vestiging past aileen de 'incorporatietheorie'

Naar mijn mening zou nog een stap verder kunnen worden gegaan. De
verlening van een recht op vrije vestiging veronderstelt, ongeacht de stand
van harmonisatie, de erkenning van een vennootschap uit een andere Lid-
Staat. 80 Kent men een vennootschap die is opgericht in overeenstemming

72 Vierde ricbtlijn inzake de jaarrekening, 90kt. 1978, 78/660/EEG; PbEG or. L222/11, 14
aug. 1978. Zevende ricbtlijn inzake de geconsolideerde jaarrekening, 13 juni 1983,
83/349/EEG;PbEG nr. L193/1, 18juli 1983. Op8 nov. 1990 werden een tweetal wijzigingen
op de vierde en zevende ricbtlijn aangebracbt: ricbtlijn 9O/604/EEG strekt tot toepassing
van beide ricbtlijnen op kleine en middelgrote ondernemingen en de openbaarrnaking van
de jaarrekening in ECU's (PbEG or. L317/57, 16 nov. 1990); ricbtlijn 9O/605/EEG bracbt
sommige VOF's en CV's onder bet toepassingsbereik van beide ricbtlijnen (PbEG or.
L317/60, 16 nov. 1990).

73 Derde richtlijn inzake de nationale juridiscbe fusie, 90kt. 1978, 78/855/EEG; PbEG or.
L295/36, 20 okt. 1978. Zesde ricbtlijn inzake splitsingen, 17 dec. 1982, 82/8911EEG; PbEG
nr. L378/47, 31 dec. 1982.

74 Achtste richtlijn inzake de toelating van personen die zijn belast met de wettelijke controle
van boekhoudbescbeiden, 10 april 1984, 84/253/EEG; PbEG nr. L126/120, 12 mei 1984.

75 Richtlijn van 8 dec. 1986, 86/635/EEG; PbEG nr. L372/I, 31 dec. 1986. Op 19 dec. 1991
werd vastgesteld de richtlijn inzake de jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening van
verzekeraars, richtlijn 911674/EEG; PbEG nr. L37417.

76 Richtlijn van 13 febr. 1989, 89/l17/EEG; PbEG nr. LA4/40, 16 febr. 1989.
77 Elfde ricbtlijn van 21 dec. 1989, 89/666/EEG; PbEG nr. L395/36, 30 dec. 1989.
78 TwaaIfde ricbtlijn van 21 dec. 1989, 89/667/EEG; PbEG nr. L395/40, 30 dec. 1989.
79 Zie voor een uitvoerige bespreking van de stand van bet barmonisatieprogramma: Van Hulle,

'De harmonisatie van bet vennootschapsrecbt in de Europese Gemeenschap', in 'Harmonisatie
van vennootschaps- en effectenrecht - Ervaringen en vooruitzicbten in Europa en de Ver-
enigde Staten', p. 35-54. Sanders/Westbroek, p. 564 e.v.

80 Diephuis/Timmermans, preadviezen NVlR (1980), p. 17 e.v., p. 45 e.v.; Timmermans,
RabelsZ 48, 1984, p. 38; Roos, AA 38 (1989) 5, p. 75. Bij uitoefening van het secundaire
vestigingsrecbt mag van een vennootscbap die slecbts statutair binnen de Gemeenscbap is
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met het recht van een Lid-Staat en die haar statutaire ofwerkelijke zetel
(hoofdbestuur) binnen de Gemeenschap heeft op grond van het EEG- Verdrag
een recht op vrije vestiging toe, dan moet zij als zelfstandig rechtssubject
- volledig rechtsbevoegd - kunnen deelnemen aan het rechtsverkeer in
een andere Lid-Staat. Haar vertegenwoordigers moeten bevoegd worden
geacht om bijvoorbeeld in naam en voor rekening van de vennootschap
in een andere Lid-Staat rechtsgeldig overeenkomsten te sluiten of in rechte
nakoming te vorderen in geval van wanprestatie van aldaar gevestigde leve-
ranciers. De vennootschap bezit die bevoegdheden die de wet van de Lid-
Staat van oprichting aan haar toekent. 81 De gedachte van een Europese
interne markt veronderstelt mijns inziens bovendien een volledige erkenning
van het op de vennootschap toepasselijke recht van de Lid-Staat van
incorporatie. Het door het incorporatierecht beheerste vennootschappelijk
statuut ('lex societatis') dient in andere Lid-Staten in principe integraal te
worden erkend. 82

Het recht op vrije vestiging impliceert met andere woorden een zuivere
toepassing van de 'incorporatietheorie'. 83 In deze theorie, die met aileen
toepassing vindt in de Verenigde Staten (§ 4) maar ook in andere Angelsak-
sische landen, Denemarken en Nederland", wordt aangeknoopt bij het

gevestigd, enkel worden verlangd dat dez.e een economische band met de Gemeensebap beeft
(zie bet Algerneen Programma uit 1961). Anders Bellingwout, 'Europees vennootschapsrecht,
vestigingsvrijheid, z.etelverplaatsing en IPR: een reaetie', AA 38 (1989) 9, p. 751-753.

81 Vgl. de artt. 1,2 en 6 van bet Brusselse Erkenningsverdrag (,Verdrag van Brussel inzake
de onderlinge erkenning van vennootschappen en rechtspersoneri' van 29 febr. 1968, Trb.
1968, 113 (1969, 204)). Het Haagse Erkenningsverdrag is explicieter in de uitwerking van
de minimum-omvang van hetgeen onder erkenning van rechtspersoonlijkheid moet worden
verstaan: de erkenning van rechtspersoonJijkbeid betreft ten minste de bevoegdbeid om in
rechte op te treden, goederen te bezitten, overeenkomsten te sluiten en andere rechtshandelin-
gen te verrichten. De erkenning omvat de bevoegdheden welke aan de rechtspersoonJijkbeid
op grond van bet recht van ineorporatie zijn verbonden (artt. 1 en 5 leden 1 en 4) ('Verdrag
nopens de erkenning van de rechtspersoonlijkbeid van vreemde vennootscbappen, verenigingen
en stiehtingen' van I juni 1956, Trb. 1956, 131). Beide verdragen zijnechter nooitin werking
getreden.

82 Timmermans, preadvies NVlR (1980), p. 42; Vias, diss., p. 28-36, WPNR 5714, p. 602;
G. van Solinge, TVVS 9117, p. 169; Van den Braak/Huiskes, NJB 15 okt. 1992, aft. 36,
p. 1168.

83 Ook wei de 'leer van de statutaire z.etel' genoemd. Wat betreft de mogelijkbeid dat statutaire
z.etel en bet land van incorporatie niet samenvallen, zie Vias, diss., p. 52-54, Praktijkreeks
IPR 9, Dr. 17, p. 6; zie Nethe, 'Kan een Delaware Corporation haar statutaire zetel in
Nederland hebben?', WPNR 6064, p. 701-703, n.a.v. Ktg Rotterdam, 28 febr. 1992, ref.
Dr. 5342/91-HA 1 (niet gepubl.).

84 Artikell van de wet van 25 juli 1959 (Stb. 256) ter uitvoering van het Haagse Erkenningsver-
drag; zie ook Roe1vink, 'Misbruik van buitenlandse rechtspersonen', in 'De nieuwe
misbruikwetgeving' (Iva nr. 2), p. 83/84. Vgl. art. 1:10 lid 2 BW: "Een rechtspersoon

80



Problemen bij het opzetten en instandhouden van ondernemingen

recht in overeenstemming waarmee de vennootschap is opgericht en doet
de werkelijke zetel niet ter zake. Een rechtspersoon wordt erkend als hij
is opgericht in overeenstemming met het recht van de staat van incorporatie,
ongeacht de plaats van vestiging van zijn hoofdbestuur. Niet slechts het
gebruik van nevenvestigingen (zie § 3.1.2), maar ook een verplaatsing van
het hoofdbestuur naar een ander land zal op grond van deze theorie niet
tot erkenningsproblemen leiden. 85 In de richting van het incorporatiestelsel
wijzen naar mijn mening ook de volgende overwegingen:

(i) De redactie van artikel 58 EEG vereist niet dat statutaire en
werkelijke zetel moeten samenvallen in ren Lid-Staat, maar stelt daarentegen
heel ruim het grondgebied van de gehele Europese Gemeenschap als
criterium centraal. Statutaire zetel en werkelijke zetel kunnen dus in
verschillende Lid-Staten liggen. De voorwaarde dat men in het land van
werkelijke vestiging ook geincorporeerd moet zijn, dus geen buitenlandse
vennootschap mag zijn, om in aanmerking te kunnen komen voor een
behandeling die gelijk is aan die van 'eigen' vennootschappen zou mijns
inziens bovendien strijd opleveren met het discriminatieverbod in artikel
52 EEG.86

(ii) Op grond van de elfde richtlijn inzake de openbaarmaking van
jaarstukken door nevenvestigingen van buitenlandse vennootschappen zet
het jaarrekeningenrecht uit een andere Lid-Staat zich door in de Lid-Staat
waar de nevenvestiging is gevestigd. De jaarstukken die door de nevenvesti-

heeft zijn woonplaats ter plaatse waar hij volgens wettelijk voorschrift of vol gens zijn statuten
of reglementen zijn zetel heeft". Vias, Praktijkreeks IPR 9, nr. 163 e.v., wijst voorts op
Noorwegen, Zweden en Zwitserland. Zie omtrent Zwitserland ook Van Boeschoten,
'lnternationale zetelverplaatsing van vennootschappen', 'Van Rijn van Alkemade-bundel',
p.23/24.

85 Vias, TVVS 86/7, p. 167 e. v.: een verplaatsing van de statutaire zetel vanuit een land dat
de incorporatietheoriehuldigt, za1 daarentegen wei totproblemen leiden. Een dergelijk besluit
za1 in Nederland in strijd zijn met de artt. 2:661 177 lid 3 BW. Een statutaire zetelverplaatsing
met behoud van rechtspersoonlij kheid is wei mogelijk voor zover een afzonderlijke wettelijke
regeling daarin voorziet: bijv. de Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van in Nederland
gevestigde rechtspersonen naar andere (overzeese) delen van het Koninkrijk in geval van
"oorlog, onmiddellijk oorlogsgevaar, revolutie of daarmee vergelijkbare buitengewone
omstandigheden" (9 maart 1967, Stb. 161 (1978. 1981 »; zie ook Vias, Praktijkreeks IPR
9, nr. 18, p. 6/7; zie ook Van Boeschoten, 'Van Rijn van Alkemade-bundel', p. 16. Storm
wijst er op dat Frankrijk (art. 154 loi sur les societes commerciales) en Italie (art. 2437
CC) onder bepaalde voorwaarden een statutaire zetelverplaatsing wei toestaan; 'European
Company Law', in 'Business Law in Europe', p. 40.

86 Vgl. G. van Solinge, TVVS, 91/7, p. 172; Vias, Praktijkreeks IPR 9, nr. 89, p. 30; zie
ook het merna het 'Avoir fiscal-arrest'.
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ging worden overgelegd, moeten namelijk zijn opgesteld in overeenstemming
met het recht van de buitenlandse vennootschap."

(iii) Tenslotte wijst oak de rechtspraak van het Hof van Justitie
uiteindelijk op erkenning van de incorporatietheorie als geldende regel van
Europees internationaal privaatrecht. 88 Voor het Hof geldt als uitgangspunt
dat bij de uitoefening van het recht op vrije vestiging op geen enkele wijze
mag worden gediscrimineerd;" In het 'Avoir fiscal-arrest' stelt het Hof
dat het Franse 'avoir fiscal-beginsel', een soort belastingvoordeel ter voorko-
ming van dubbele belastingen over ontvangen dividenden, in strijd is met
het vrije vestigingsrecht, althans het discriminatieverbod van artikel 52,
omdat hierbij een onderscheid wordt gemaakt al naar gelang de werkelijke
zetel wel of niet in Frankrijk is gelegen. Slechts vennootschappen met wer-
kelijke zetel in Frankrijk komen voor dit belastingvoordeel in aanmerking.
Een vennootschap die in Frankrijk is opgericht, maar wier hoofdbestuur
zich elders bevindt, wordt hiervan uitgesloten, oak al is zij in Frankrijk
belastingplichtig wegens het hebben van een vaste inrichting in dat land.
Deze 'buitenlandse' vennootschap is gedwongen, in plaats van vaste inrich-
tingen te gebruiken, over te gaan tot het oprichten van dochtervennootschap-
pen, waardoor de vrijheid in keuze van de meest geschikte rechtsvorm en
daarmee de vestigingsvrijheid wordt beperkt. Daarmee bevestigt het Hof
niet alleen een discriminatieverbod ten opzichte van vennootschappen
waarvan de werkelijke zetel niet samenvalt met de statutaire zetel, maar
bovendien een vrije keuze voor een 'single legal entity"."

87 Timmermans, 'Slagter-bundel', p. 329. De publicatieplicht geldt voor de "boekhoudbescheiden
van de vennootschap, opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt volgens het recht van
de Lid-Staat van de vennootschap" (art. 3). Voor de bescheiden van vennootschappen uit
derde landen geldt dat als de jaarrekening niet gelijk:waardig is aan de vierde en zevende
richtlijn, de Lid-Staten kunnen eisen dat m.b.t. het filiaaJ een deeljaarrekening wordt opgesteld
en gepubliceerd (art. 9 lid 0; zie Willemars, 'Openbaarmakingsverplichtingen voor filialen
van buitenlandse vennootschappen', TVVS 93/1, p. 9-12. De keuze van de Commissie voor
de siege reel-theorie in de artt, 4, 12 en 14 van de EESV -verordening, evenals in de artt.
2 en 5 SE-Statuut 1991 is in dit opzicht als minder consequent te kwalificeren.

88 Zie ook Roos, AA 38 (1989) 5, p. 75176; Raaijrnakers, in "Themis en Europa', p. 1931194.
89 In HvJ 6 nov. 1984, zaak 182/83 (Fearon), Jur. 1984, p. 3677-3691, ov. 11, achtte het

Hof een woonplaatsvereiste - gesteld aan onderdanen (vennoten) uit andere Lid-Staten die
hun recht van vestiging in Ierland hebben uitgeoefend - mogelijk, mits dit vereiste niet
discrimineert naar nationaliteit, dat wil zeggen zowel van toepassing is op eigen onderdanen
als op die van andere Lid-Staten. Van discriminatie was i.c. echter geen sprake, noch naar
nationaliteit, noch ten opzichte van rechtspersonen; zie de conclusie van A-G Darmon, 4
okt. 1984. Zie voorts HvJ 18 juni 1985, zaak 197/84 (Steinhauser), Jur. 1985, p. 1823,
ov. 14; HvJ 28 jan. 1986, zaak 270/83 (Avoir fiscal), Jur. 1986, p. 285-308; HvJ 12 febr.
1987, zaak 221/85 (Cornmissie/Belgie), Jur. 1987, p. 734, ov. 9-11.

90 Zie ook Lauwaars/Timmermans, a.w., p. 181.
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Een impliciete, doch naar mijn mening niettemin eenduidige keuze voor
de incorporatietheorie valt af te leiden uit het 'Segers-arrest'?': Het betrof
hier de weigering van een bedrijfsvereniging om een ziektegelduitkering
te verstrekken aan de heer Segers, directeur-grootaandeelhouder van een
buitenlandse vennootschap met werkelijke zetel in Nederland maar opgericht
naar het recht van het Verenigd Koninkrijk." Het Hof overweegt:

"Met betrekking tot de onzekerheid van de nationale rechter over
het belang van de omstandigheid dat de vennootschap naar Engels
recht kennelijk geen handelsactiviteiten ontplooit in het Verenigd
Koninkrijk, zij eraan herinnerd dat artikel 58, voor de toepassing
van de bepalingen inzake het recht van vestiging, enkel van de ven-
nootschappen verlangt dat zij in overeenstemming met de wetgeving
van een Lid-Staat zijn opgericht en hun statutaire zetel, hun hocfdbe-
stuur of hun hoofdvestiging binnen de Gemeenschap hebben. Is aan
deze voorwaarden voldaan, dan is de omstandigheid dat de
vennootschap haar werkzaamheden uitsluitend via een agentschap,
dochterondememing offiliaal in een andere Lid-Staat verricht, van
geen enkel belang meer" (ov. 16).

Uit dit arrest zou kunnen volgen dat een naarnIoze vennootschap, als zodanig
opgericht conform het Nederlandse boek 2 BW, haar werkzaamheden in
alle overige Lid-Staten via dochterondernemingen en/of nevenvestigingen
gestalte kan geven, ook al bevindt haar hoofdbestuur zich in het Verenigd
Koninkrijk of de Verenigde Staten. De vennootschap die conform het recht
van een Lid-Staat is opgericht en daarmee ten minste haar statutaire zetel
binnen de Gemeenschap heeft, kan zich op beide wijzen vrijelijk, zonder
dat zij daarbij op grond van haar 'nationaliteit' mag worden gediscrimineerd,
op het grondgebied van de gehele Gemeenschap vestigen. Aan andere voor-
waarden behoeft niet te worden voldaan. Het Hof bevestigt daarmee dat
een eventuele discrepantie tussen statutaire en werkelijke zetel irrelevant
iS93 en lijkt daarmee de strijd tussen het siege reel- en het incorpora-

91 HvJ 10 juli 1986, zaak 79/85 (D.H.M. Segers - Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor
Bank- en Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije beroepen), Jur. 1986, p. 2375-2390.

92 De eenmanszaak 'Free Promotion International' werd ingebracht in de Engelse 'Slenderose
Limited' en verrichtte in feite alIe bedrijfsactiviteiten van de Engelse by.

93 Art. 2 van het SE-Statuut en art. 4 EESV-verordening zijn met dat uitgangspunt in strijd,
voor zover wordt vereist dat zich zowel de statutaire zetel als de werkelijke zetel van de
oprichtende vennootschappen binnen de Gemeenschap moeten bevinden; vgl. Timmermans,
'Slagter-bundel', p. 331.
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tiestelsel, althans wat de uitoefening van het secundaire vestigingsrecht
betreft, ten gunste van het laatste te hebben beslecht. 94 Ook uit het feit
dat alsdan in andere Lid-Staten werkzaamheden kunnen worden verricht
via nevenvestigingen, hetgeen at expliciet werd verklaard in het Avoir fiscal-
arrest, leid ik af dat het Hof een recht op erkenning van de 'lex societatis'
deduceert uit de verIening van een recht op vrije vestiging." Ben vrij vesti-
gingsrecht, in die zin dat een vennootschap in een andere Lid-Staat ook
activiteiten kan uitoefenen via een nevenvestiging, zou immers illusoir zijn
als de rechtspersoonlijkheid van die vennootschap niet wordt erkend."
Een uitzondering op deze regel acht het Hof toelaatbaar op basis van de
'openbare orde-c1ausule' (artikel 56 EEG).97

Concludeert men dat statutaire zetel en de plaats van werkelijke vestiging
niet behoeven samen te vallen, dan zou men menen dat ook een grensover-
schrijdende zetelverplaatsing met behoud van rechtspersoonlijkheid algemeen
mogelijk moet worden geacht." Dit blijkt echter niet het geval.

c. Het 'Daily Mail-arrest'

In het 'Daily Mail-arrest'?' heeft het Hof van Justitie uitgemaakt dat een
recht op zetelverplaatsing met behoud van rechtspersoonlijkheid voor

94 Zie Timmermans, 'Slagter-bundel', p. 324. G. van Solinge, TVVS 9117, p. 174.
95 Overwegingen 13 en 16; zie ook het 'Avoir fiscal-arrest', ov. 18.
96 Timmermans, preadvies NVIR (1980), p. 49; Timmermans, 'Slagter-bundel', p. 328; Raaij-

makers, 'Harmonisatie', p. 10.
97 Segers-arrest, ov. 17. Buitenlandse vennootschappen mogen worden onderworpen aan voors-

chriften van de 'siege reel' indien en voor zover die gerechtvaardigd zijn "uit hoofde van
deopenbare orde, de open bare veiligheiden de volksgezondheid v.In §3 .1.5 ga ik uitvoeriger
in op het spanningsveld tussen de toepassing van eigen regels van dwingend recht of openbare
orde en de verplichting om het vennootschappelijk statuut te erkennen.

98 EvenaIs bij gebruikmaking van nevenvestigingen zaI de vennootschap dan, bij verplaatsing
van haar hoofdvestiging, beheerst blijven door het recht volgens hetwelk zij is opgericht.
ZieSlagter, 'Intemationaal Rechtspersonenrecht, Zetelverplaatsing' .Rechtspersonen -Suppl.
71 (jan, 1987), p. I. Vgi. Timmermans, in 'Grensoverschrijdende samenwerking van ondeme-
mingen', p. 72: in het kader van een intemationaIe zetelverplaatsing zaI "het zwaartepunt
van de ondememing met behoud van haar buitenlandse rechtsvorm" naar een andere Lid -Staat
verhuizen. Anders Van Hul1e, 'Harmonisatie', p. 37.

99 HvJ 27 sept. 1988, zaak 81187 (The QueenIH.M. Treasurer and Commissioners of Inland
Revenue - Daily Mail and General Trust PLC), Jur. 1988, p. 5483-5514.
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vennootschappen, anders dan voor natuurlijke personen'?', nog niet zonder
meer kan worden afgeleid uit de artikelen 52 tim 58 EEG.101

De Britse houdster-en investeringsmaatschappij 'Daily Mail and General Trust PLC'
wilde baar bestuurszetel om belastingtechnische redenen verplaatsen van bet Verenigd
Koninkrijk naar Nederland. Zij wilde namelijk een groot deel van haar vlottende
activa, bestaande uit aandelen, verkopen om daarmee de inkoop van eigen aandelen
te bekostigen. Naar Engels recht moet over de meerwaarde (transactiewinst) - de
economische waarde lag veel hoger dan de kostprijs - belasting betaald worden.
Door verplaatsing van de zetel zou Daily Mail onderworpen worden aan het Neder-
landse belastingrecht'?', maar per saldo geen belasting verschuldigd zijn, aangezien
op de openingsbalans de activa voor de waarde in het economisch verkeer zouden
worden geactiveerd. Realisering van de meerwaarde vindt plaats voordat de sub-
jectieve belastingplicbt bier te lande zou ontstaan. De ook hier normaal gesproken
belastbare transactiewinst zou derhalve nihil zijn. Op grond van het Britse
vennootscbapsrecht mag een Britse vennootschap haar werkelijke zetel naar bet
buitenland verplaatsen zonder haar recbtspersoonlijkheid te verliezen. De Britse
fiscale wetgeving schrijft ecbter voor dat verplaatsing van de fiscale (werkelijke)
zetel slechts na toestemming van het Ministerie van Financien mag plaatsvinden.'?'
In de prejudiciele procedure moest, aldus het Hof, worden beantwoord of de artikelen
52 e. v. een vennootschap "het recht verlenen haar bestuurszetel naar een andere
Lid-Staat te verplaatsen, en, zo ja, of de Lid-Staat van,oorsprong dit recht dan af-
hankelijk kan stellen van de toestemming van de nationale instaniies"; afhankelijk
van de fiscale situatie van de vennootschap (ov. II).

Volgens het Hof verlenen de artikelen 52 e. v. geen afdwingbaar recht op
internationale zetelverplaatsing met behoud van rechtspersoonlijkheid, zolang
terzake nog nationale verschillen bestaan (ov. 24). Ret recht van vestiging
betreft een fundamenteel en rechtstreeks werkend Gemeenschapsbeginsel
dat de Lid-Staten ook verbiedt om het vertrek van vennootschappen naar
andere Lid-Staten te bemoeilijken. De Britse fiscale bepaling doet daaraan
echter geen afbreuk (ov. 15 en 16).104 Vennootschappen ontlenen hun
bestaan - hun rechtspersoonlijkheid - aan een nationale rechtsorde, dat
wil zeggen verschillende nationale wettelijke regelingen die hun oprichting

100 Zie richtlijn 731148 van 21 mei 1973 (PbEG nr. Ll72, p. 14) inzake de opbeffing van de
beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de Lid-Staten binnen
de Gemeenschap ter zake van vestiging en verrichten van diensten.

101 KapteynlVerLoren van Themaat, p. 289; Maas, 'De AJgemene Programma's en de uitvoering
daarvan', in 'V rijheid van vestiging en dienstverlening in de EEG', Europese Monografieen
nr. 4 (1965), p. 29.

102 Art. 2 lid I sub a Wet Vpb jo. art. 4 A WR.
103 Income and Corporation Taxes Act 1970, s. 482 (l)(a).
104 De voorafgaande goedkeuring van het Ministerie van Financien is slecbts vereist als de

vennootschap haar centrale bestuurszetel naar bet buitenland wit verplaatsen met behoud
van haar rechtspersoonlijkheid op grond van Brits recht (ov. 18).
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en interne structuur vaststeUen (ov. 19).105 Het EEG- Verdrag beschouwt
deze verschillen tussen nationale wettelijke vestigingsregels en regels omtrent
internationale zetelverplaatsing voor vennootschappen als vraagstukken,
die bij nationale wet of bij verdrag - op grond van artikel 220 EEG -
geregeld moeten worden (ov. 23).106Zolang dit met is gebeurd, behouden
Lid-Staten dus het recht om een statutaire of werkelijke zetelverplaatsing
naar of vanuit hun grondgebied te verbieden of afhankelijk te maken van
bepaalde voorwaarden.'?" Zij blijven in principe bevoegd rechtsbe-
voegdheid te onthouden of inbreuk te maken op het vennootschappelijke
statuut en mogen van de vennootschap verlangen dat deze haar statu ten
aanpast. De uitspraak laat dus aile ruimte voor een 'naturalisation forcee' ,
dat wil zeggen dat de betrokken vennootschap feitelijk gedwongen kan
worden om van lokale rechtsvormen (concernstructuren) gebruik te
maken.?" In de praktijk blijkt dat een vennootschap zich gecompliceerde
inspanningen moet getroosten om haar zetel naar het buitenland te
verplaatsen. Ben mogelijkheid is om de vennootschap in het land van vertrek
te ontbinden en te liquideren en vervolgens een nieuwe vennootschap in
het land van irnmigratie op te richten, conform de aldaar geldende vennoot-
schapswetgeving."? Een andere, uit fiscaal oogpunt aantrekkelijker moge-
lijkheid is om in het land van irnmigratie een nieuwe vennootschap op te
rich ten, die vervolgens de aandelen in de oorspronkelijke vennootschap
overneemt en haar tenslotte ontbindt. 110

Ret Hof heeft het kennelijk niet aangedurfd om ook wat het primaire
vestigingsrecht betreft de siege reel-theorie los te laten. Ret houdt rekening
met de hechte verankering van deze theorie in de rechtsstelsels van veel
Lid-Staten. III Bij de grensoverschrijdende zetelverplaatsing speelt in wezen

105 Met name op dit punt onderscheiden natuurlijke personen zich van een op grond van het
(nationale) recht gecreeerde 'vondst' . Ook de vereiste toestemming van de Britse fiscus houdt
verband met het eigen karakter van rechtspersonen. Volgens het Hof "kan het bestaan van
een vennootschap Diet worden losgekoppeld van bet positieve recht waarin de vennootschap
is geworteld", aldus Van den Braak, 'Hoe Europees is het EESV?', WPNR 6017, p. 592.

106 Artikel 58 boudt met die verscbillen rekening door de statutaire zetel, het hoofdbestuur of
de hoofdvestiging (als territoriale aanknopingspunten) op voet van gelijkheid te stellen.

107 Zie ook Van Boeschoten, 'Van Rijn van Alkemade-bundel ', p. 17.
108 Timmermans, RabelsZ 48, 1984, p. 40.
109 Timmermans, in 'Grensoverschrijdende samenwerking van ondernemingen', p. 72.
110 Raaij makers , in "Themis en Europa', p. 197.
111 G. van Solinge, TVVS 9117, p. 1731174; hij wijst ook op de mogelijkheid dat het Hof het

oneigenlijk gebruik van bet communautaire recht tracht te voorkomen. Bovendien zou het
Hof de prejudiciele vraag van de Engelse rechter verkeerd hebben geinterpreteerd. Voor
een uitvoeriger bespreking van beide arresten wordt voorts verwezen naar de discussie tussen
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hetzelfde probleem als bij de internationale juridische fusie. De meeste Lid-
Staten achten de nationale wetgevingen nog te verschillend en menen dat
de waarborgen voor aandeelhouders, crediteuren en werknemers vooralsnog
onvoldoende zijn in het geval dat een vennootschap hetzij uit hun nationale
rechtssfeer verdwijnt, hetzij hun nationale rechtssfeer binnenkomt. Bij de
Lid-Staat van immigratie kan de vrees bestaan dat een inreizende onderne-
mer voor een buitenlandse rechtsvorm heeft gekozen om enkele belangrijke
voorschriften bijvoorbeeld betreffende de medezeggenschap van werkne-
mers 112, de aansprakelijkheid van bestuurders en de bevoegdheden van
aandeelhouders te ornzeilen.!" Hanteert deze Lid-Staat ter voorkoming
daarvan de siege reel-theorie, en wordt de betrokken vennootschap
gedwongen haar statuut te wijzigen, dan zou dat bij de Lid-Staat van uitreis
tot dezeIfde problemen kunnen leiden. Bij de Lid-Staat van uitreis kan
bovendien de vrees bestaan dat zij, als gevolg van het vertrek van het
hoofdbestuur van de vennootschap, belasting-inkornsten misloopt (Daily
Mail) of werkgeIegenheid verliest. 114 Bij het opzetten of verplaatsen van
een nevenvestiging in respectievelijk naar het buitenland spelen deze pro-
blemen minder. Het Daily Mail-arrest ziet naar rnijn mening dan ook op
een geheel andere situatie dan het Segers-arrest. 115

De aanhangers van de siege reel-theorie zien in deze 'Daily Mail-
uitspraak' een expliciete erkenning van hun opvattingen. 116 Volledigheids-

Roos en Bellingwout in AA 38 (1989) 9, p. 751-756.
112 Garanties zoals die bij een grensoverschrijdende zetelverplaatsing van een SE zouden worden

geboden, ontbreken nog. Zie hierna sub d. Zie ook art. 14 EESV-Vo.
113 Zie de Duitse jurisprudentie, die vooral streng is als de werkelijke zetel van begin af aan

elders ligt of onmiddellijk na oprichting wordt verplaatst ("die Griindung im Ausland einen
Scheinakt darstellte"); BGH 30 jan. 1970, BGHZ 53, Dr. 34, p. 181-184 (zie ook Rev. Crit.
1974, p. 48-56); OLG Miinchen, 6 mei 1986, RIW okt. 1986, p. 820-822; OLG Nurnberg,
7 juni 1984, RIW juni 1985, p. 494. Zie ook de uitspraak van het BelgiscbeHofvan Cassatie
in bet 'Lamot-arrest' (12 nov. 1965, p. 874-907, Rev. Crit. 1967, p. 506-515): de Engelse
vennootschap, die baar zetel naar Belgie bad verplaatst, mocht weliswaar worden onderworpen
aan bet Belgiscbe recbt, maar beboefde Diet te worden ontbonden; vgl. VIas, TVVS 8617,
p. 166; Van Boeschoten, 'Van Rijn van Alkernade-bundel", p. 19120. Ook bet verplaatsen
van de statutaire zetel uit Duitsland zal aldaar tot ontbinding leiden; zie Vias, TVVS 8617,
p. 167, WPNR 5714, p. 603.

114 Sanders/Westbroek, p. 578: Frankrijk, Italie en Portugallaten een zetelverplaatsing vanuit
bungrondgebied vennootscbapsrechtelijk wei toe, maar fiscaal zal er eerst afgerekend moeten
worden.

115 Alhoewel het bij de Segers-uitspraak in feite ook de uitoefening van bet recbt van primaire
vestiging betrof; zie Timmermans, 'Slagter-bundel', p. 326.

116 Zie bijv. Gross, AG 12/1990, p. 534. Zie voorts daarover Vias, Praktijkreeks IPR 9, DrS.

96, 97 en 98, p. 32-34: het Hofbeeft zicb ook in bet Daily Mail-arrest niet expliciet uitgelaten
over de verenigbaarheid van bet siege reel-stelsel met de artt. 52 e.v. EEG; het siege reel-
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halve merk ik op dat zij niet voetstoots een erkenning uit een recht op vrije
vestiging afleiden.!'? Zij stellen zich, kort samengevat, op het standpunt
dat artikel 58 niet alle voorwaarden omvat waaraan vennootschappen moeten
voldoen, maar slechts 'Programmsatze' betreft die nadere uitwerking behoe-
yen via harmonisatierichtlijnen. In zoverre is de siege reel-theorie dan ook
"eine Theorie auf Zeit" .118 Volgens deze opvatting moet een vennootschap
eerst als rechtspersoon worden erkend alvorens een beroep op vestigingsvrij-
heid kan worden gedaan. Deze erkenningsvraag moet als voorvraag op
grond van het nationale recht beantwoord worden en apart worden geregeld
via een erkenningsverdrag ex artikel 220 EEG. Erkenning vloeit, aldus
deze schrijvers, niet voort uit de vestigingsvrijheid, maar is een voorwaarde
voor een beroep op vrije vestiging.

Naar mijn mening past deze theorie niet bij een Europese interne markt,
waarop ondernemers zich - evenals op de binnenlandse markt van een
Lid-Staat - vrijelijk moeten kunnen vestigen en onder dezelfde voorwaar-
den als het nationale bedrijfsleven hun bedrijf of beroep moeten kunnen
uitoefenen.!" Weliswaar verzekert de siege reel-theorie dat het recht van
het land waarmee de vennootschap de sterkste banden heeft, wordt toegepast
en datdaarmee 'Delaware-effecten' worden voorkomen. De nadelen wegen
mijns inziens zwaarder. Dreigende niet-erkenning van rechtspersoonlijkheid
maakt het primaire vestigingsrecht volstrekt illusoir!" en leidt ertoe dat
wat een grensoverschrijdende zetelverplaatsing betreft, toevlucht moet
worden gezocht in concernstructuren.!"

stelsel is niet in strijd met het EEG-Verdrag, omdat het Verdrag "deze materie niet zelf
heeft willen regelen".

117 Zie Bellingwout, AA 38 (1989) 9, p. 751-753; Sauveplanne, 'Vennootschappen en de EEG-
bepalingen - Vragen van intemationaal privaatrecht', in 'Vrijheid van vestigiog en dienstver-
lening in de EEG', Europese Monografieen, or. 4 (1965), p. 55156. Voor een overzicht
van de omvangrijke Duitse literatuur en rechtspraak verwijs ik naar noot I en 2 bij Roos,
'Nawoord op de reaktie van l.W. Bellingwout', AA 38 (1989) 9, p. 753-756.

118 Groflfeld/Konig, 'Das lntemationale GeseUschaftsrecht in der Europiiischen Gemeinschaft' ,
RIW juni 1992, p. 433 e.v.

119 Bovendien miskent deze opvatting dat opheffing van de be1emmeringen in het kader van
het recht op vrije vestiging primair moet worden gerealiseerd via de instrumenten die worden
geboden in de artt. 52 tim 58, met name richtlijnen als bedoe1d in art. 54 lid 3 (g). en niet
via art. 220 dat Lid-Staten 'voor rover nodig" de gelegenheid biedt overeenkomsten te sluiten
ter verzekering van onder andere de onderlinge erkenning van vennootschappen. Vgl. Roos
in zijn nawoord op de reactie van Bellingwout, AA 38 (1989) 9, p. 754/755.

120 Timmermans, in 'Grensoverschrijdende samenwerking van ondemerningen', p. 72.
121 Raaijmakers, 'Harmonisatie ', p. 11/12, "Themis en Europa', p. 192. De betrokken

vennootschap en haar wederpartij kunnen in een juridische procedure - ongeacbt de aard
van bet geschiJ (zo het hun uitkomt) - een beroep doen op niet-erkenning, a1dus Vias, WPNR
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d. De intemaiionale zetelverplaatsing op grond van het SE-Statuut

Op het punt van de grensoverschrijdende zetelverplaatsing biedt de SE zo
op het eerste oog een wezenlijk voordeel boven nationale rechtsvormen.
Artikel5bis Lid1 Vo. staat namelijk uitdrukkelijk toe dat de SE haar zetel
binnen de grenzen van de EG122 kan verplaatsen, zonder dat zij dient
te worden ontbonden en vereffend met alle fiscale gevolgen van dien. Zij
behoudt met andere woorden haar rechtspersoonlijkheid, ook in Lid-Staten
die de siege reel-theorie huldigen.

Haar verankering in het nationale recht van de zetel-lidstaat eist echter
ook hier een zekere tol. Van de SE wordt verlangd dat zij haar hoofdbestuur
daar vestigt waar zij statutair is gezeteld (artikel5 Vo.). Een verplaatsing
van het hoofdbestuur betekent dus ook een verplaatsing van de statutaire
zetel. De SE zal met betrekking tot de op haar toepasselijke regels uit de
verordening geen problemen mogen ondervinden (artikel 189 EEG). Wat
het op haar subsidiair toepasselijke nationale 'zetelrecht' betreft, zal zij
daarentegen haar statuten in overeenstemming moeten brengen met het recht
van het nieuwe land van vestiging (artikel5bis Lid2 Vo.). De zogenaamde
'siege reel-landen' zullen daar vooral op aandringen met betrekking tot de
structuur- en medezeggenschapsmodellen, die met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid aan uiteenlopende nationale regels zullen worden
onderworpen.

Wijzigt het subsidiair op de SE toepasselijke recht in het kader van zo'n
zetelverplaatsing dan stelt artikel 5bis Vo. enkele voorwaarden.F' Op
grond van artikel 9 Vo. moet het voorstel tot zetelverplaatsing in het
nationale register van de Lid-Staat van vertrek worden gepubliceerd.P'
Het besluit tot zetelverplaatsing kan pas twee maanden na deze pubLicatie
door de ava, met 2/3 meerderheid der stemmen, worden genomen.!"
Op deze wijze moet worden voorkomen dat de SE zich in de Lid-Staat van
vertrek aan haar verplichtingen tegenover haar aandeeLhouders onttrekt.
Ook de werknemers van de SE - niet de werknemers van haar dochter-

5714, p. 603.
122 Een zetelverplaatsing naar een niet-lidstaat is dus niet mogelijk. Zie ook art. 5 en art. 117bis

yo.
123 Naar mijn mening zou uitdrukkelijker kunnen worden bepaald dat de regeling in art. 5bis

niet geldt voor zete1verplaatsingen binnen een Lid-Staat.
124 In Nederland dient bet voorstel te worden ingeschreven in bet bandelsregister (art. 3 ricbtlijn

1 jo. art. 1 Hrgw.).
125 Zie art. Sbis lid 2 jo. art. 97 Yo. Een absolute meerderbeid vol staat als minimaal de belft

van bet geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd en de statuten deze
moge1ijkheid bieden. Art. 14 lid I EESY-Yo. vereist eenparigheid van stemmen.

89



Hoofdstuk 2

maatschappijen - worden waarborgen geboden. Artikel3 lid 7 Rl. schrijft
voor dat het medezeggenschapsmodel dat voor de zetelverplaatsing gold,
slechts kan worden gewijzigd als de gehele onderhandelingsprocedure tussen
werknemers en bestuur van de SE, als omschreven in artikel 3 Rl., opnieuw
wordt gevoerd.!" De zetelverplaatsing en de daaruit voortvloeiende
statutenwijziging worden van kracht op de datum dat de SE, op basis van
artikel 8 Vo., wordt ingeschreven in het nationale register van de nieuwe
zetel-lidstaat. Voorwaarde voor inschrijving is dat aangetoond kan worden
dat het voorstel tot zetelverplaatsing is gepubliceerd (artikel 5bis lid 2 Vo.).
Publicatie van de inschrijving in het nieuwe register maakt het mogelijk
dat deze kan worden tegengeworpen aan derden."? Zolang de doorhaling
van de oude inschrijving niet is gepubliceerd, behouden derden het recht
om zich ook op 'de oude zetel' te beroepen, tenzij de SE aantoont dat
derden van de nieuwe zetel kennis droegen (lid 5).128Opvallend is dat
de gehele procedure in principe wordt beheerst door het recht van het land
van vertrek. In Nederland zal de statutenwijziging, overeenkomstig de
artikelen 2: 124/125 BW, onderworpen zijn aan een preventief ministerieel
en notarieel toezicht. Hetzelfde zal zeker aangenomen moeten worden als
Nederland het land van inreis is.

Volledigheidshalve wijs ik er nog op dat op grond van de 'werktekst'
uit 1993 Lid-Staten wettelijk kunnen bepalen dat een zetelverplaatsing
waarbij het op de SE toepasselijke nationale recht wordt gewijzigd, geen
rechtsgevolgen heeft als een bevoegde autoriteit van die Lid-Staat daartegen
bezwaar maakt binnen twee maanden na publicatie van het voorstel tot
zetelverplaatsing. Bezwaar kan alleen worden gemaakt om redenen van
algemeen belang. Tegen dit bezwaar moet beroep bij een juridische instantie
openstaan.F'

126 Daarbij zaI rekening moeten worden gehouden met het medezeggenschapsmodel dat door
de zetel-lidstaat verplicht is gesteld (art. 3 lid 5 RI.). Naar mijn mening kan een Lid-Staat
niet worden geconfronteerd met een ongewenst model. Vgl. Van Dijk, 'De Europese
vennootschap en het structuurregime', in de 'Van Rijn van Alkemade-bundel ', p. 85 (noot
7); anders Dortmond, in 'Grensoverschrijdende samenwerking van ondernemingen", p. 30;
en Wehlau, CML Rev. 29, 1992, p. 495.

127 Vgl. art. 31 Hrgw. Pas als inschrijving van de nieuwe zetel kan worden aangetoond, kan
de inschrijving in het oude register worden doorgehaald, art. 5bis lid 3 Yo. (vgl. art. 14
lid 2 EESV-Vo.).

128 Hetzelfde geldt n.m.m, ook als de oude inschrijving in het geheel niet is doorgehaald. Zie
ook art. 14 lid 3 EESV-Vo.

129 Doc. 4517/93 (art. 8 lid 10). Vgl. art. 14 lid 4 EESV-Vo. De zetelverplaatsing van de SE
wordt in deze 'werktekst' ui tvoeriger geregeld en biedt meer bescherming aan aandeelhouders
en crediteuren. Zo geeft art. 8 lid 2 een korte opsomming van de gegevens die in het voorstel
moeten worden opgenomen: de nieuwe zetel, de gewijzigde statuten, het nieuwe medezeg-
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Het uitgangspunt dat statutaire en werkelijke zetel van de SE moeten
samenvallen, lijkt mij in strijd met het recht op vrije vestiging binnen de
Europese interne markt als bedoeld in de artikelen 52 tim 58 EEG en als
uitgelegd door het Hof van Justitie in het 'Segers-arrest'. Bovendien
verdraagt een statutaire aanpassing aan het rechtsstelsel van het land van
werkelijke vestiging, evenals de mogelijkheid om aan een grensoverschrij-
dende zetelverplaatsing rechtsgevolgen te onthouden, zich niet met het
karakter van een Europese rechtspersoon. Naar mijn mening moet de SE
haar hoofdbestuur naar het buitenJand kunnen verplaatsen, waarbij het
subsidiair op de SE toepasselijke nationale recht in het land van werkelijke
vestiging dient te worden erkend.!" Zij behoeft zich dan niet opnieuw
te incorporeren in het nieuwe rechtsstelsel, hetgeen in beginsel een onbelern-
merd recht op vrije vestiging betekent en de flexibiliteit van de SE aileen
maar ten goede komt. Weliswaar biedt de SE-vorm bij verplaatsing van
haar zetel van of naar een 'siege reel-land' het voordeel dat zij als
rechtspersoon blijft bestaan. De omstandigheid echter dat de SE zich telkens
dient te conformeren aan het rechtsstelsel van het land van vestiging leidt
in een Lid-Staat die de incorporatietheorie huldigt tot het vreemde resultaat
dat zij in een nadeliger positie kan komen te verkeren dan een nationale
nv.131 Tenslotte verdraagt de keuze van de Commissie voor de 'siege
reel-leer' zich niet met haar uitgangspunt dat de SE als 'Delaware-company'
het harmonisatieprogramma uit het slop moet halen. Zulks is mijns inziens
aileen mogelijk als het subsidiair op de SE toepasselijke nationale recht
in andere Lid-Staten wordt erkend.

genschapsmodel en de termijn waarop de zetel wordt verplaatst. Bovendien dient het
leidinggevende of bestuursorgaan een rapport op te stellen waarin de juridische en economi-
sche gevolgen van de zetelverplaatsing voor de aandeelhouders en de werknemers worden
aangegeven (lid 2his). Aandeelhouders en crediteuren hebben het recht om, ten minste een
maand voordat de ava een besluit neemt, gratis afschriften te ontvangen van het bovenbedoelde
voorstel en rapport en zich daaromtrent een oordeelte vormen (lid 2ter). Lid-Staten mogen
voorschriften vaststellen ter bescherming van minderheidsaandeelhouders die zich tegen de
zetelverplaatsingverzetten (lid 2quater). Crediteuren lrunnen onder bepaalde omstandigheden
van de SE een garantie eisen (lid 4). Elke Lid-Staat wijst een instantie aan die de
rechtsgeldigheid van de zetelverplaatsing naar het buitenland controleert (lid 5). De
inschrijving in het land van inreis heeft alleen effect als de bevoegde instantie in het land
van vertrek goedkeuring heeft verleend en als aan de formaliteiten in het land van inreis
is voldaan (lid 6).

130 Een uitzondering zou ik slechts willen toestaan wat een aantal nauwkeurig omschreven
voorrangregels betreft (zie § 3.1.5).

131 Alhoewel het Hof in het Daily Mail-arrest ook een grensoverschrijdende zetelverplaatsing
tussen Lid-Staten die zoals in casu beide bet incorporatiestelsel banteren niet bescbermt.
Zie ook G. van Solinge, TVVS 9117, p. 174; Vias, Praktijkreeks IPR 9, Dr. 99, p. 34.
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3.1.5 Toepassing van voorrangsregels als correctie op de 'incorponuietheo-
rie'

Na het voorgaande zal duidelijk zijn dat naar mijn mening binnen de gehele
EG de incorporatietheorie dient te gelden. I32 Zowel een SEI33 als een
nationale vennootschap, die is opgericht in overeenstemming met het
rechtsstelsel van een Lid-Staat, moeten zich vrijelijk kunnen vestigen en
verplaatsen binnen het grondgebied van de gehele EG. Zij moeten in elke
Lid-Staat als zelfstandig rechtssubject, volledig rechtsbevoegd en met behoud
van het op hen (subsidiair) toepasselijke wettelijke statuut van de Lid-Staat
van oprichting kunnen deelnemen aan het handelsverkeer.

Een zuivere toepassing van de incorporatietheorie kan echter tot gevolg
hebben dat ondememers die wensen te ontkomen aan strenge vennootschaps-
rechtelijke voorschriften in het land van vestiging, kiezen voor een
overeenkomstig een milder rechtsstelsel opgerichte SE of nv. Indien een
vennootschap (nagenoeg) al haar activiteiten verricht in het land van
vestiging en met het land van oprichting geen andere banden heeft dan de
band van oprichting, spreekt men wei van een 'pseudo-buitenlandse'
vennootschap.!" Dat het Hof van Justitie zich tegen het oneigenlijk
gebruik van buitenlandse rechtspersonen verzet, blijkt uit het Segers-arrest
(ov. 17).135 Uit dat arrest blijkt echter ook dat de enkele (semi-) publiek-
rechtelijke voorrangsregels die krachtens artikel 56 EEG gerechtvaardigd
zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de
volksgezondheid in dat verband slechts een beperkt houvast bieden.!"

132 Vgl. Timmerman, 'Enkele opmerkingen over vennootscbapsrecht in EG-perspectief, WPNR
6094,22 mei 1993, p. 438. Timmermans betwijfelt of Duits1and bereid zaI zijn de siege
reel-theorie op te geven, 'Slagter-bundel', p. 330.

133 Hoewel in deze optiek aan een SE in principe niet echt behoefte bestaat, breng ik haar toch
ter sprake om aan te geven op welke punten zij voordelen biedtdanwel problemen ondervindt.

134 Zie Vias, diss., p. 57, 62, WPNR 5714, p. 602, Praktijkreeks IPR 9, nrs. 70 e.v. In haar
'Advies inzake het internationaal privaatrecht met betrekking tot rechtspersonen' van 29
okt. 1992 m.b.t. het voorontwerp van de Wet Conflictenrecht Corporaties stelt de
Advieseommissie vennootschapsrecht de volgende wettelijke omschrijving voor: "een naar
buitenlands recht opgeriehte, rechtspersoonlijkheid bezittende, kapitaalvennootschap", die
nagenoeg al haar werkzaamheden in Nederland verrieht en geen werkelijke band met het
land van opriehting heeft (art. A lid 1 van het wetsvoorstel); Stert. nr. 227, 23 nov. 1992.

135 Zie omtrent gerecbtvaardigde belangen van Lid-Staten ook HvJ 3 dec. 1974, zaak 33174
(van Binsbergen), Jur. 1974, p. 1299, ov. 13; HvJ 7 febr. 1979, zaak 115178 (Knoors),
Jur. 1979, p. 399, ov. 25; HvJ 23 maart 1982, zaak 53/81 (Levin), Jur. 1982, p. 1035,
ov. 21-23; HvJ \0 jan. 1985, zaak 229/83 (Leclerc), Jur. 1985, p. 35, ov. 27 (vrij
goederenverkeer).

136 Timmermans, 'Slagter-bundel ', p. 327/328. Zo kan het voorkomen of bestrijden van
frauduleuze handelingen wei onder art. 56 worden gebracht, maar is bijv. de wei gering om
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Van een verstoring van de openbare orde is, volgens de jurisprudentie van
het Hof, pas sprake als het gaat om een "werkelijk en genoegzaam ernstige
bedreiging, die een fundamenteel belang van de samenleving aantast" . 137

Om te voorkomen dat voorschriften worden omzeild die de Lid-Staat
van vestiging absoluut noodzakelijk acht ter bescherming van de belangen
van aandeelhouders, crediteuren en werknemers, zou als correctie op de
incorporatietheorie een aantal nationale bepalingen van dwingend privaat-
recht - voorrangsregels of zogenaamde 'regles d'application immediate' -
op 'buitenlandse' nv's of SE's toegepast moeten kunnen worden.I" Ret
gaat daarbij dus om regels die voorrang krijgen op het recht van incorporatie
en inbreuk maken op het vennootschappelijk statuut. 139 Tot het - door
het incorporatierecht beheerste - vennootschappelijke statuut ('lex
societatis') worden, althans in Nederland, normaal gesproken de regels
omtrent de oprichting, structuur, de onderlinge bevoegdheidsverdeling tussen
de organen en de ontbinding en liquidatie van de vennootschap gere-
kend."? Ook regels omtrent de beperkte aansprakelijkheid van aandeel-
houders, de (niet-) aansprakelijkheid van bestuurders'" (ook in geval

ziekengeld toe te kennen uit bet oogpunt van fraudebestrijding geen passende maatregel (ov.
17 in bet Segers-arrest),

137 Zie HvJ 27 okt. 1977, zaak 30/77 (Regina/Bouchereau), Jur. 1977, p. 2203, ov. 35 (art.
48 EEG); HvJ 26 febr. 1975, zaak 67174 (Bonsignore), Jur. 1975, p. 297, ov. 617 (artt.
48/56 EEG); Hvl 28 okt. 1975, zaak 36175 (Rutili), Jur. 1975, p. 1219/1232, ov. 28 (art.
48 EEG). Zieook de Coordinatiericbtlijn641221 (25 febr. 1964, PbEG nr. L850/64), waarin
de Raad enkele regels stelt om te voorkomen dat de Lid-Staten de openbare orde clausule
al te extensiefuitleggen: zo mag bet bijv. niet uitsluitend gaan om econorniscbe doeleinden.
Zie ook Roelvink, in 'De nieuwe rnisbruikwetgeving', p. 94.

138 Ook wei recbtstreeks toepasselijke regels, regels van positieve open bare orde of regels van
maatscbappelijke prioriteit genoemd; zie Vias, diss., p. 65-68. Vgl. art. 4 van bet Brusselse
Erkenningsverdrag en art. 7 Verdrag inzake bet recbt dat van toepassing is op verbintenissen
uit overeenkomst (Rome, 19 juni 1980, Trb. 1980, 156). Zie wat betreft de eventuele uni-
Imul tilaterale werking van deze voorscbriften: Coben Henriquez, 'Misbruik van buitenlandse
vennootschappen', WPNR 5603, p. 2151216. Het leerstuk van de wetsontduiking (,fraus
legis') laat ik bier buiten bescbouwing. Ik volsta met de opmerking dat dit leerstuk zich
niet verdraagt met (de uitgangspunten van) de incorporatietbeorie, zoals die binnen de interne
EG-markt gebanteerd beboort te worden.

139 In §4 zal blijken dat ook binnen de Amerikaanse markt een aantal deelstaten eigen dwingende
voorscbriften toepassen op 'pseudo-foreign corporations', die wensen deel te nemen aan
de 'intrastate commerce' in die deelstaten.

140 Roelvink, in 'De nieuwe misbruikwetgeving", p. 90; zie ook Van Scbilfgaarde, 'Misbruik
van recbtspersonen' (Iva nr. 3), p. 84.

141 Zie ook Roelvink, t.a.p.; Van Scbilfgaarde, 'Misbruik van rechtspersonen', p. 85. Anders
daarentegen Struycken, die bet mogelijk acht om wat betreft de aansprakelijkbeid aan te
knopen bij het rechtsstelsel van het land waarin rechtsbetrekkingen worden aangegaan met
derden; 'Doorbraak van aansprakelijkbeid in bet intemationaal privaatrecht", WPNR 5575
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van faillissement) 142, en het doel van de vennootschap behoren daar naar
mijn mening toe. Aan deze wezenlijke elementen, deel uitmakend van het
wettelijk statuut van de vennootschap - ook van de SE -, mag in principe
niet worden getornd."" Het spreekt dan voor zich dat onderwerpen die
op grond van het recht van incorporatie niet tot het vennootschappelijk
statuut worden gerekend ook niet behoeven te worden beschermd.I'"

Een inbreuk op het vennootschappelijk statuut is mijns inziens alleen
gerechtvaardigd als de EG-vennootschap of SE (nagenoeg) al haar
werkzaamheden verricht in de betrokken Lid-Staat van vestiging of nauw
met die Lid-Staat verbonden is. Hierbij knoop ik aan bij de uitspraken van
het Hof van Justitie in het Segers- en Daily Mail-arrest, waarbij onderscheid
wordt gemaakt tussen de uitoefening van het secundaire en het primaire
vestigingsrecht. Anders dan het Hof ben ik echter van mening dat een
vennootschap in het geval van een internationale zetelverplaatsing niet haar
rechtspersoonlijkheid mag verliezen. Met het oog op de interne markt vormt
de mogelijkheid om voorrangsregels toe te passen naar mijn mening de
'maximum-positie' die Lid-Staten mogen innemen ten aanzien van zowel
een SE als een nv die overeenkomstig het rechtsstelsel van een andere EG-
lidstaat zijn opgericht, maar hun hoofdbestuur of hoofdvestiging in een
andere Lid-Staat hebben. Erkenning van rechtsbevoegdheid mag in de
praktijk geen enkel probleem meer opleveren.!" Verricht een nv of een
SE in de betrokken Lid-Staat slechts een (relatief klein) deel van haar totale
werkzaamheden, door middel van een daartoe opgezette nevenvestiging,
dan moet zij als zodanig worden erkend. Op haar vennootschappelijke statuut

29 aug. /6 sept. 1981, p. 601, sub 12.
142 Vias, diss., p. 118-120. De toepassing van art. 2: 138 BW op buitenlandse rechtspersonen

(lid II) komt hierna nog ter sprake.
143 Hetgeen bovendien zou leiden tot 'schizofrenie' met het recht van incorporatie; Vias, WPNR

5714, p. 606.
144 Zie ook Roelvink in 'De nieuwe misbruikwetgeving", p. 88; Van Schilfgaarde, 'Misbruik

van rechtspersonen", p. 85. Het gaat daarbij om 'aanpalende voorschriften' als art. 6 WvK,
art. 12 Hrgw. en de voorschriften uit de WOR die aanknopen bij door buitenlandse vennoot-
schappen in Nederland gedreven ondememingen; zie Van den Braak/Huiskes, NJB 15 okt.
1992, p. 117011171. Vgl. ook de voorschriften uit de SER-Fusiecode; Slagter, 'Compendium
van het ondememingsrecht' (1990), p. 486.

145 Vgl. Uniken Venema, NV 70/12, dec. 1992, p. 267; Wang, a.w., p. 117: "unter den
Mitgliedstaaten herrscht praktisch ausnahmslos der Grundsatz der ipso iure-Anerkennung".
Zie ook art. 2 van het Haagse Erkenningsverdrag en de artt. 3 en 4 van het Brusselse Er-
kenningsverdrag. Volgens vaste Duitse jurisprudentie echter wordt aan een 'pseudo-
buitenlandse' vennootschap, ookals zij uiteen andere Lid-Staat afkomstig is, 'rechtsfahigkeit'
onthouden en worden de regels inzake de 'offene Handelsgesellschaft' toegepast met als
gevolg dat de bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld; Timmermans, 'Slagter-
bundel", p. 330.
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mag rnijns inziens geen inbreuk worden gemaakt.r" Zulks lijkt mij ook
niet legitiem vanuit het oogpunt van proportionaliteit. 147 Blijkt de neven-
vestiging in feite de hoofdvestiging te zijn, zoals in de Segers-zaak, of groeit
zij als zodanig uit (als het ware een 'geleidelijke zetelverplaatsing'), dan
zal de Lid-Staat van vestiging eerder in staat moeten worden geacht zich
te beroepen op de 'openbare orde-clausule' of toepassing van privaatrech-
telijke voorrangsregels.

Welke voorschriften komen nu in aanmerking als voorrangsregels? Naar
mijn mening zijn dat die voorschriften, die de wetgever van de Lid-Staat
van werkelijke zetel van zo dwingende aard acht ter bescherming van
aandeelhouders, crediteuren en werknemers, dat zij voorrang behoren te
krijgen op het recht van het land van incorporatie.!" Om te voorkomen
dat de uitoefening van het vestigingsrecht wordt gefrustreerd!", moet
de toepassing van nationale voorrangsregels zoveel mogelijk worden beperkt.
De betrokken wetgever dient er op te letten dat de voorrangsregels in feite
ook een betere bescherming bieden. Zulks is mijns inziens ook in overeen-
stemming met het 'equivalentiebeginsel'. Met het oog daarop lijken mij
enkele '(vitale) bescherrningsbepalingen'P'', zoals de oprichting en
nietigheid van de vennootschap, minimumkapitaalvoorwaarden, de inkoop
van aandelen, de omvang van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van be-
stuurders, het jaarrekeningenrecht en het voortbestaan van een rechtspersoon
na ontbinding voor zover noodzakelijk voor de vereffening van het verrno-
gen, inmiddels voldoende geharmoniseerd om deze voorrang te verlenen
op het recht van incorporatie.!" Als een wettelijk voorschrift dat inbreuk
maakt op het incorporatierecht kan, in hetNederlandse recht, artikel2:138
lid 11 BW worden beschouwd: artikel 138 is "van overeenkomstige
toepassing in geval van faillissement van een naar buitenlands recht

146 Anders dan Roelvink, in 'De nieuwe misbruikwetgeving', p. 135 (discussieverslag), ben
ik van mening dat ook de nationale wetgever, die immers op dat punt zijn souvereiniteit
heeft overgedragen aan de communautaire wetgever, dan geen beperkingen meer mag of
kan aanbrengen op het incorporatiestelsel.

147 Ook in het kader van art. 56 EEG wordt door het Hof een proportionaliteitstoets gehanteerd;
Vgl. ook de Coordinatierichtlijn 64/221; zie Timmermans, 'Slagter-bundel', p. 327;
Brinkhorst, 'Grondlijnen van Europees reeht' (1984), p. 95.

148 De concrete vaststelling van die verbondenheid kan aan de reehter worden overgelaten; VIas,
WPNR 5714, p. 607.

149 Raaij makers , 'Harmonisatie', p. 87. Zie ook Timmermans, 'Slagter-bundel", p. 328/329,
die er op wijst dat toepassing van deze regels kan leiden tot rechtsonzekerheid.

150 Cohen Henriquez, WPNR 5603, p. 214/215; Vias, diss., p. 107, 1I2-114, 118-122 en 125;
WPNR 5714, p. 609.

151 Zie voor een uitvoerige bespreking van de diverse onderwerpen van het rechtspersonenrecht:
VIas, diss., hoofdstuk 5, p. 103-141. Zie ook Raaijmakers, 'Harmonisatie', p. 14.
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opgerichte rechtspersoon die aan de heffing van vennootschapsbelasting
is onderworpen". Iedere bestuurder, evenals "degenen die met de leiding
van de hier te lande verrichte werkzaamheden zijn belast", zijn hoofdelijk
aansprakelijk "indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft
vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het
faillissement" .152 Voor zover Nederland overigens, vanuit het oogpunt
van misbruikbestrijding, aansprakelijkheidsregels op buitenlandse rechtsper-
sonen wenst toe te passen, zal het dat naar mijn mening uitdrukkelijk
wettelijk moeten regelen. Ik denk daarbij aan de artikelen 2:9, 11,69, 139,
149 en 150 BW. 153 Enig houvast biedt het wetsvoorstel van de Nederland-
se Adviescommissie vennootschapsrecht. 154 Daarin worden een enkele
dwingende regels van Nederlands recht opgesomd die - naar de mening
van de commissie - op pseudo- of puur formele buitenlandse vennootschap-
pen zouden moeten worden toegepast (artikel A lid 2 tim 7 wetsvoorstel).
Zo worden bestuurders, op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid
(artikelen 2:691180 lid 2 sub a BW), verplicht tot inschrijving van de
vennootschap bij het handelsregister in Rotterdam'"; daarbij dient onder
meer te worden vermeld de naam, de rechtsvorm, de statutaire zetel, de
plaats van vestiging in Nederland, de plaats van het buitenlandse register
alsmede de datum en het nummer van eerste registratie. Het geplaatste en
gestorte kapitaal alsmede het eigen vermogen moeten, op straffe van
hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders, voldoen aan de minima
voor by's (artike12: 178 lid 2 BW). 156 De bestuurders hebben een boekhou-
dingsplicht en dienen een conform titel 9 boek 2 BW opgemaakte
jaarrekening bij het handelsregister neer te leggen; zij zijn hoofdelijk
aansprakelijk voor schade die derden lijden als gevolg van publicatie van
misleidende jaarstukken of tussentijdse cijfers (artikelen 2: 139/150 BW).

152 Zie voor een uitvoeriger bespreking Roelvink, in 'De nieuwe misbruikwetgeving ' , p. 94-100.
Zie ook Van Schilfgaarde, 'Misbruik van rechtspersonen", p. 83/84, en Vias, WPNR 5714,
p. 608; PraktijkreeksIPR, nrs. 315-326, p. 100-104. Zij wijzen voortsopde eerste en tweede
misbruikwet, die naar bun aard ook van toepassing zijn op bestuurders van buitenlandse
(vennootschappen-) rechtspersonen.

153 Zie Vias, diss., p. 118-120.
154 Gevoegd bij bet Advies inzake bet intemationaal privaatrecht met betrekking tot rechtsperso-

nen, 290kt. 1992.
155 In zijnarrest van IInov. 1988, RvdW 1988, nr. 195; NJ 1989,606 ('Texelse visser') besliste

de HR dat vennootscbappen die bun statutaire zetel niet in Nederland hebben niet in bet
Handelsregister beboeven te worden ingescbreven. Dit is anders, indien zij in Nederland
een boofd- of nevenvestiging dan wei een bandelsagent bebben (art. IHrgw.). De HR besliste
bovendien dat de artt. 2:69/180 BW niet analogiscb van toepassing zijn op buitenlandse
recbtspersonen; zie ook Vias, Praktijkreeks IPR 9, nrs. 86/87, p. 28/29.

156 Vgl. de artt. 2:69/180 lid 2 sub b BW.
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Ten aanzien van vennootschappen uit niet-EG-lidstaten - te denken
valt aan een 'Delaware-corporation' die via haar Nederlandse hoofd- of
nevenvestiging in Duitsland werk:zaam wi! zijn - kan een laag bescher-
mingsniveau gelden. Aangezien zij niet volgens geharmoniseerde regels
zijn opgericht, kunnen zij eerder aan de toepassing van voorrangsregels
van een Lid-Staat worden onderworpen dan SE's en EG-vennootschap-
pen. IS? Ten aanzien van SE's en nv's die in overeenstemming met het
(geharmoniseerde) recht van een Lid-Staat zijn opgericht, dient zoals gezegd
zeer terughoudend te worden opgetreden. Alleen in het geval dat hun
hoofdvestiging zich bevindt in de betrokken Lid-Staat en het terreinen betreft
die nog niet zijn geharmoniseerd, zouden Lid-Staten eigen wettelijke
voorrangsregels kunnen toepassen. Artikel A lid 9 van het Nederlandse
wetsvoorstel maakt slechts twee uitzonderingen voor EG-vennootschappen:
de minimumkapitaal- en jaarrekeningverplichtingen zijn op hen niet van
toepassing.!" Naar mijn mening zou hetzelfde moeten gelden voor de
publicatie van een aantal gegevens in het handelsregister die verder gaan
dan waartoe artikel 2 richtlijn 11 verplicht. 159 Aansprakelijkheidsregels
zouden slechts op EG-vennootschappen of SE's kunnen worden toegepast,
indien het recht van incorporatie geen of een minder vergaande regeling
kent. Voor zover artikel 2: 138 lid 11 BW ook van toepassing is op hier
opgezette nevenvestigingen van een EG-vennootschap, bestaat naar mijn
mening strijd met Hofs uitleg van de artikelen 52 tim 58 EEG in het
Segers-arrest. Wat de SE betreft merk ik bovendien op dat haar vennoot-
schappelijk statuut wordt gevormd uit zowel communautaire als nationale
regels. Eventuele voorrangsregels kunnen mijns inziens alleen inbreuk

157 Van den Braak/Huiskes, NJB 15 okt. 1992, p. 1165 e.v. Zie ook het Advies inzake het
internationaal privaatrecht met betrekking tot recbtspersonen (nr. 9) en bet wetsvoorstel (art.
A lid 9), 290kt. 1992.

158 Wat de minimum-kapitaal verplicbtingenbetreft zou een uitzondering kunnen worden gemaakt
voor 'private companies'; zie Timmerman, WPNR 6094, p. 438.

159 Gedacht kan worden aan de registratiegegevens in bet land van opricbting van de vennootscbap
(lid 3) en aan de accountantsverkJaring (lid 4). Ook overigens dient de toepassing van
'nationale folklore' tot een minimum te worden beperkt. Volgens Timmermans zal de bonte
verzameling Nederlandse niet-wettelijkebescbermingsconstructies niet snel onder bet verbod
van de artt, 52 tim 58 EEG kornen. Met het door Bangemann voorgestelde 'level playing
field' worden zij echter niet in overeenstemming geacht; in 'Grensoverschrijdende
samenwerking van ondernemingen", p. 70. De gescbillen- en de enqueteregeling zijn van
toepassing op Nederlandse rechtspersonen (artt. 2:335 resp. 344 BW). In de 'Batco-zaak '
(OK 21 juni 1979, NJ 1980,71) en de 'Ford-zaak' (OK 10 dec. 1981, NJ 1983,24) werd
ecbter door de rechter, wat betreft de informatieverkrijging in bet kader van een enqueteproce-
dure, een extra-territoriale werking aangenomen; Wachter, 'Concernrecht en be-
wijs(on)mogelijkbeden', in 'Van Vennootschappelijk Belang', p. 387.
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maken op het nog niet geharmoniseerde subsidiair toepasselijke nationale
'zetelrecht'. Van groot belang zijn in dat verband de voorschriften inzake
de structuur en de medezeggenschap van werknemers daarbinnen. Op deze
regels kan echter naar mijn mening geen inbreuk worden gemaakt.
Toepassing van bijvoorbeeld voorschriften uit de Nederlandse structuurrege-
ling op een SE (of nv) die is onderworpen aan het Duitse 'Mitbestimmungs-
model' zou namelijk kunnen \eiden tot 'schizofrene toestanden' .160

Na voltooiing van het integratieproces en totstandkoming van een
daadwerkelijk interne Europese markt is ook een beroep op nationale
voorrangsregels niet meer toegestaan. De verschillen worden dan immers
niet meer ongelijkwaardig geacht. Het formele tijdstip -I januari 1993 -
bleek daarvoor te vroeg. Naar mijn mening zal de Raad of het Hof van
Justitie zich hierover uitdrukkelijk moeten uitIaten.

Na deze uitvoerige bespreking van het functioneren van de 'single entity'
en de problemen die momenteel nog bestaan bij het totstandbrengen van
een grensoverschrijdende zetelverplaatsing, zou ik in de volgende paragraaf
aandacht willen besteden aan de vraag welke oplossingen de SE biedt voor
de problemen die ondernemers kunnen ondervinden bij het opzetten en
instandhouden van een grensoverschrijdende concentratie op basis van
gelijkwaardigheid.

3.2 De (gemeenschappelijke) holding met dochters en/oj sub-holdings
in meerdere Lid-Staten

3.2.1 De wijze waarop ondememers momenteel grensoverschrijdende
concentraties vormgeven

Zoals in paragraaf 3. 1. 1 werd opgemerkt ontbreekt tot op heden de
mogelijkheid om internationaal juridisch te fuseren. De alternatieven die
ondernemers ter beschikking staan om met buitenlandse partners te fuseren,
resulteren uiteindelijk in internationale concernstructuren.

De meest gebruikelijke methode om een grensoverschrijdende
concentratie tot stand te brengen is de 'aandelenfusie', Daarbij kan een
onderscheid worden gemaakt tussen de overneming - dat is de verkrijging,

160 Vgl. Vias, diss., p. 124; WPNR 5714, p. 606. Het lijkt mij niet - zonder wetswijziging
- mogelijk om bet Mitbestimmungsgesetz zonder meer toe te passen op buitenlandse vennoot-
scbappen; ook de verplichting om de statu ten , in bet land van statutaire vestiging,
overeenkomstig de Duitse wetgeving te wijzigeo, gaat te ver; zie Raaijmakers, 'Harmonisatie',
p. II. Cohen Henriquez, WPNR 5603, p. 218.
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al dan niet ter beurze, van een (controlerend) meerderheidspakket van de
aandelen in een buitenlandse vennootschap - en de oprichting van een
nieuwe holdingvennootschap, die de aandelen in de fuserende vennootschap-
pen overneemt tegen uitgifte van aandelen in de holding, dan wei betaling
in contanten. De fuserende vennootschappen blijven als juridisch zelfstandige
werkmaatschappijen bestaan. Een andere mogelijkheid is de 'bedrijJsfusie',
waarbij de overnemende vennootschap de activa en passiva (de onderneming
of het bedrijf) van de overdragende vennootschap overneemt. De over-
dragende vennootschap blijft in beginsel bestaan, hetzij als kasgeld-vennoot-
schap ('empty shell') met als activa het voor de onderneming betaalde in
de vorm van contanten'?', hetzij als beleggingsinstelling met als activa
de deelneming in het kapitaal van de ovememende vennootschap. Op straffe
van ontbinding zal zij haar statuten echter weI moeten wijzigen (artikelen
2:74/185 BW). In hoeverre het fiscaal aantrekkelijk is de lege vennootschap,
na ontbinding en vereffening, als nevenvestiging voort te zetten, wordt
hierna (§ 3.2.2) besproken. Een weinig voorkomende vorm voor een
grensoverschrijdende concentratie betreft tenslotte de 'contractuele fusie' .
Daarvan is sprake als bij overeenkomst wordt afgesproken dat op alle
onderdelen van het ondernemingsbeleid een der partners zich conformeert
aan de instructies van de ander'"', dan wei beide (of meerdere) partners
zich verplichten om zich te zullen gedragen conform de aanwijzingen van
een gemeenschappelijk orgaan 163.

Wat de problemen betreft die ondernemers bij de vormgeving van deze
fusies kunnen ondervinden, maak ik opnieuw onderscheid tussen problemen
die kunnen spelen op het moment van het totstandbrengen van de fusie en
problemen waarmee zij nadien, bij het instandhouden van de groep, te
maken krijgen. Ik richt mij voornamelijk op de problemen bij de totstand-
brenging van de fusie door oprichting van een holdingmaatschappij, waarbij
de fusie-partners zich op basis van gelijkwaardigheid trachten te verbinden.
Hierna zal blijken dat zich juist op dit punt voor ondernemers problemen
kunnen voordoen. De vraag is ook hier in hoeverre de SE hen een oplossing
biedt.

161 Slagter, TVVS 90/6, p. 150 (Actualiteiten) betreffende de voorgenomen verzelfstandiging
van Macintosh.

162 De beheersovereenkomst biedt, in tegenstelling tot het Duitse 'Beherrschungsvertrag' (§
291 e.v. AktG), onvoldoende zekerheid voor een daadwerkelijk afhankelijke verhouding,
aangezien een 'Weisungsrecht' ontbreekt; zie Raaijmakers, diss., p. 82/83 (or. 121), p.
1581159 (ors. 2371238).

163 10 dat geval wordt een 'Gleichordnungs-' of 'nevensch.ikkingsverhouding' gecreeerd.
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Een aantal specifieke problemen die zich bij de totstandbrenging van een aandelenfu-
sie ofbedrijfsfusie voordoen blijft buiten beschouwing. Wat deaandelenfusie betreft
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan statutaire blokkeringsregelingen ,oligarchische
regelingen of beschermingsconstructies, alsmede de uiteenlopende regels inzake
het openbare bod op aandelen in bet kader van een grensoverschrijdende aande-
lenfusie.!" Een specifieke moeilijkheid die zich bij de totstandbrenging van een
bedrijfsfusie voordoet, betreft de onmogelijkheid naar Nederlands vermogensrecht
om een geheel vermogen over te dragen. 16l Aile activa en passiva moeten afzonder-
lijk op de voorgeschreven wijzen worden geleverd. Dat wil zeggen dat voor roerende
zaken kan worden volstaan met bezitsverschaffing, maar dat bij onroerende zaken
een akte van levering en bij vorderingen op naam een akte en betekening is vereist.
Niet voor overdracht vatbare immateriele waarden, zoals 'goodwill' en 'know how',
kunnen slechts via ingewikkeldecontractuele regelingen wordenovergedragen. Voor
de overname van de schulden/passiva is medewerking van de crediteuren vereist.
Werken zij niet mee, dan blijft de overdragende vennootschap naast de overnemende
vennootschap aansprakelijk (artikel 6: 155 BW).I66

3.2.2 ProbLemendie ondernemers kunnen ondervinden bij het totstandbren-
gen van concentraties op basis van gelijkwaardigheid

Ret zal duidelijk zijn dat zich bij de totstandbrenging van fusies, als op
de bovenomschreven wijzen, geen erkenningsproblemen voordoen voor
zover ondernemers zich bedienen van conform het betrokken rechtsstelsel
geincorporeerde (lokale) rechtsvormen. Zoals gezegd heb ik dan primair
het oog op de oprichting van de (gemeenschappelijke) holding, maar
hetzelfde geldt ook voor de overneming, de bedrijfsfusie en de contractuele
fusie, evenals overigens voor de oprichting van dochtermaatschappijen of
joint venture-vennootschappen.

164 Zie Raaijrnakers, 'Regelingen met betrekking tot openbare biedingen", in 'De toekornst van
de fusiegedragsregels' (1992), p. 43 e.v.; Winter, 'Buitenlandse restricties bij openbare
biedingen'; TVVS 92112, p. 315/316. Frankrijk, Spanje en Portugal kennen een specifieke
wettelijke regeling op dit terrein; in Belgie en Luxemburg bestaat ook wetgeving, maar is
een belangrijke rol toegekend aan een toezichthoudende autoriteit; in Duitsland, het Verenigd
Koninkrijk en Nederland bestaan gedragsregels en in Griekenland bestaat bijvoorbeeld geen
bijzondere wetgeving inzake openbare biedingen; vg!. Van Hulle, 'De voorsteUen van
Europese richtlijnen inzake openbaar bod en beschermingsconstructies', in 'Openbaar bod
en beschermingsconstructies - Recente evoluties in wetgeving en praktijk naar Belgisch,
Nederlands en Europees recht' (1990), p. 184. Ontwerp-richtlijn 13 betreffende de open bare
aanbieding tot aankoop of ruil van aandelen zal in hoofdstuk 3, § 4 worden besproken.

165 in het kader van een juridische fusie is dit weI mogelijk. Naar Duits vennootschapsrecht
(§ 361 AktG) bestaat de mogelijkheid om een overeenkomst te sluiten tot "Ubertragung des
ganzen Gesellschaftsvermogens n •

166 Zie Beukema, Fusie van ondernemingen, Recbtspersonen - Suppl, 29 (mei 1979), p. 2-7 -
2-9; Pitlo/Lowensteyn, 'Rechtspersonenrecht', p. 361.
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Het feit dat de fuserende ondernemers zich bij de keuze voor een
vestigingsplaats van de holdingvennootschap conformeren aan het
rechtsstelsel van het land van vestiging betekent echter weI dat zij een keuze
moeten maken voor een bepaalde nationale rechtsvorm, alsmede de daarop
toepasselijke rechtsregels. Oat dit in het verleden, mede met het oog op
de grote verschillen op het terrein van het ondernemingsrecht, aanleiding
is geweest voor veel juridische en psychologische problemen bij onderne-
mers die met buitenlandse partners op gelijkwaardige basis wilden fuseren,
wordt hierna duidelijk bij een schets van de Hoogovens/Hoesch-fusie (§
3.2.3). Ondernemers zoeken een toevlucht in ingewikkelde concernstructu-
reno Zij kiezen voor een tweeledige topstructuur, in die zin dat zij als
zelfstandige holding-vennootschappen met een eigen kring van aandeelhou-
ders blijven bestaan"? en de centrale leiding over de geintegreerde
werkzaamheden eventueel overlaten aan een gemeenschappelijke sub-holding
('siamese twin-constructie'), dan weI de groepsverbondenheid uitsluitend
via statutaire en/of contractuele voorzieningen trachten te bewerkstelligen.
Op het niveau van de besturen kan worden gedacht aan bindende voor-
drachtsrechten en personele unies; op het niveau van de ava's aan
egalisatieovereenkomsten en 'stapled stocks'. Het Unilever-concern is een
voorbeeld van twee afzonderlijk aan de beurs genoteerde topholdings, die
via overeenkomsten en een personele unie in een groep zijn verbonden. 168

De 'siamese twin-constructie' vindt men bij VFW/Fokker, Hoesch/Hoog-
ovens, en ABB Asea Brown Boveri. Koninklijke/Shell, Agfa/Gevaert en

167 Daaraan kunnen ook problernen bij de ruil van de aandelen ten grondslag liggen; zie Fusies-
Suppl. 8 (nov. 1976), V - 22.

168 Bij Uni1ever dient een egalisatieovereenkornst (1927) de uitkeringsrechten verbonden aan
de aandelen in beide holdings zoveel mogelijk gelijk te schakelen; de personele unie - via
absoluut bindende voordrachtsrechten verbonden aan bijzondere (prioriteits-) aandelen -
garandeert dat het beleid in de gehele Unilever-groep uniform gestaite krijgt. Naleving van
de egalisatieovereenkornst word! verzekerd via de statutaire doelomschrijvingen van zowel
de PLC als de NY. Bovendien bestaat er een algemene sarnenwerkingsovereenkomst, waarin
is bepaald dat de NV en de PLC wederzijds zekerheidstelling zullen verlenen jegens derden.
Zie Hofman, 'De tweeledige structuur van het concern Unilever en de egalisatie-overeen-
komst", TVVS 1968, nr. 9, p. 279-290; Fusies - Suppl. 8 (nov. 1976), V - 24-27; Honee,
in 'Grensoverschrijdende sarnenwerking van ondernemingen', p. 6 e. v.; Keir, 'Legal problems
in the management of a group of companies', in 'Groups of Companies' (1991), p. 46-54.
Bij de 'Eurotunnel-groep' is op het niveau van de ava's van de beide holdings een 'personele
unie' gecreeerd door uitgifte van 'stapled shares' (verbonden aandelen); zie Honee, in
'Grensoverschrijdende sarnenwerking van ondernemingen' , p. 8-14; Fusies - Suppl. 8 (nov.
1976), Y - 22-24; zie ook Kortmann, 'Verbonden aandelen als blokkeringsregeling', NY
69, 12 dec. 1991, p. 281-284; zie ook de reactie van Honee en het naschrift van Kortmann
in NY 70, 2 febr. 1992, p. 33-35.
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Eurotunnel kennen twee of meerdere gemeenschappelijke sub-holdings. 169

Ook samenwerking in twee of meerdere joint ventures komt voor: Polygram
(Philips en Siemens, tot 1985) en Dunlop/Pirelli.

Bij de bovengenoemde concentraties stond zoals gezegd het beginsel
van 'equal partnership' tussen de betrokken fusie-partners centraal. De
fuserende vennootschappen wilden al hun activiteiten onder een centrale
en gezamenlijk uit te oefenen beslissingsmacht brengen. De (juridische)
gelijk(waardig)heid of nevenschikking van de partners moest niet aIleen
tot uitdrukking komen in de paritaire grondslag van de fusie, maar ook
in het behoud van de eigen nationale identiteit in de groepsstructuur.
Psychologische factoren zijn bij de vormgeving van bovengenoemde
concentraties van zeer groot belang geweest. Bij een grensoverschrijdende
fusie op basis van nevenschikking zullen ondernemers de verbondenheid
met hun 'thuisland' willen benadrukken. Men is niet aileen het meest
vertrouwd met het eigen rechtsstelsel, maar men weigert ook de eigen
'nationaliteit' of de aan het land van vestiging gekoppelde identiteit van
de vennootschap op te geven. De keuze voor de rechtsvorm van het land
van vestiging van de partner kan de ongewenste suggestie wekken dat deze
in het samenwerkingsverband een leidende rol speelt. 170

Volledigheidshalve merk ik nog op dat ook uiteenlopende fiscale rechtsstel-
sels, en daarmee gepaard gaande dubbele heffingen, lange tijd invloed
hebben uitgeoefend op de totstandbrenging en vormgeving van grensover-
schrijdende fusies.'?' Op 23 juli 1990 heeft de Raad van de EG echter

169 Koninklijke/Shell kent drie gemeenschappelijke subboldings, waarin de topboldings in een
60:40 verbouding deelnemen. De groepsverbondenheid wordt gewaarborgd doordat de
bestuurders van beide topholdings ook bestuurders zijn van de subholdings en een aantal
dienstverlenende maatschappijen; bovendien maken zij deel uit van een overkoepelend (niet-
statutair) 'Comite van Directeuren'. Agfa/Gevaert kende twee subholdings, een NY en een
AG, waarbinnen zowel op het niveau van de besturen als van de RvC'en een personele unie
bestond.

170 TK 1991-1992,22559, nr. I, p. 2. Ygl. de prob1ematiek omtrent de voorgenomen fusie
tussen de (voormaLige) AMRO en de Belgiscbe Generale Bank, aLboewel daar ook andere
problemen - o.a. betreffende staats- en banktoezicht - speelden. Ik wijs ook nog kort
op enkele politieke en maatscbappelijke bezwaren als bij de fusie een gerenommeerde
nationale onderneming dreigt te verdwijnen of het behoud van (volledige) werkgelegenheid
niet is gewaarborgd. Zie recente1ijk nog de ovememing van Fokker door het Duitse DASA
of bet tumult dat ontstond toen de FNY bekend roaakte dat British Airways de KLM dreigde
over te nemen.

L71 Niessen, 'Fiscale problemen van roultinationalsin Europa" oratie, 14juni 1990 (Maastricht),
p. 24, spreekt over een "fiscale verstoring van de efficiente econoroische allocatie van
produktiefactoren". De fiscale stelsels zijn aile gericht op een (eenzijdige) belastingheffing
op ondemeroingsactiviteiten binnen het betrokken nationale grondgebied. Een concern met
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een pakket van drie maatregelen vastgesteld: een zogenaamde 'fusierichtlijn',
een 'moeder-dochterrichtlijn' en een 'arbitrageverdrag', die kort gezegd
een verminderde belastingdruk bij het entameren van internationale
activiteiten, samenwerkingen en concentraties beogen.!" Op deze plaats
sta ik kort stil bij de fiscale problemen in het kader van de totstandbrenging
van een grensoverschrijdende fusie en de oplossingen die de fusierichtlijn
daarvoor biedt. Tot voor kort moest direct fiscaal worden afgerekend over
de stille reserves en goodwill die na een grensoverschrijdende bedrijfsfusie
bij ontbinding en vereffening van de lege vennootschap worden gereali-
seerd. 173 Ontbinding en vereffening, waarbij reserves worden overgeheveld
naar de buitenlandse vennootschap, en voortzetting van de onderneming
als nevenvestiging was om die reden niet aantrekkelijk. In de praktijk werd
de aankoop van de bedrijfsmiddelen dan ook overgelaten aan een in dezelfde
Lid-Staat opgerichte vennootschap, zodat wordt teruggevallen op het gebruik
van groepsstructuren.J" Ook de winst bij vervreemding of verkrijging
van een aanmerkelijk belang in het aandelenkapitaal van een buitenlandse
vennootschap kon tot heffing van inkomstenbelasting leiden.!" De fusie-

vestigingen in aile Lid-Staten wordt geconfronteerd met twaalf verschillende fiscale stelsels,
belastingtarieven en belastingdiensten.

172 Voluitgaat het om een 'gemeenscbappelijke fiscaJe regeling voor (juridische, eRH) fusies,
splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit
verschillende Lid-Staten' (9O/434/EEG); een 'ricbtlijn betreffende de gemeenscbappelijke
fiscale regeling voor moedermaatschappijen en docbterondernemingen uit verschillende Lid-
Staten' (9O/435/EEG, PbEG Dr. L225, 20 aug. 1990); en een 'verdrag ter afschaffing van
dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen'. Beide
richtlijnen moesten uiterlijk op 1jan. 1992 zijn omgezet in nationaal recbt. De Nederlandse
wetgeving werd pas bij wet van 10 sept. 1992 (Stb. 1992,491,518) aangepast; NY 7112
febr. 1993, p. 50. Tot die tijd werden de inspecteurs, bij brief van 20 dec. 1991 (nr. WDB
911389) van de Minister van Financien, ecbter gemacbtigd om te bandelen alsof de wetsont-
werpen (22334 en 22 338) al vanaf 1 jan. 1992 in werking waren getreden; NV 70/3 maart
1992, p. 65; Boon, 'De Moeder-Dochterrichtlijn en haar implementatie in de Nederlandse
belastingwetgeving' , NY 70/5 mei 1992, p. 116. Zie omtrent de Nederlandse wetsvoorstellen
n.a.v. deze richtlijnen ook bet WFR 5985, 14 nov. 1991, p. 1633 e.v. Het arbitrageverdrag
treedt in werking na ratificatie in alIe Lid-Staten. Zie ook Manke, 'Unternehmensbesteuerung
in der EG, 1.Teil' ,ZGR 3/1992, p. 333-345; Krebs, 'Unternehmensbesteuerung in der EG,
2. Teil- Die Fusions-Richtlinieals Grundlage eines europaischen U mwandlungssteuerrechts
und ihre Umsetzung in der Bundesrepublik Deutschland', ZGR 3/1992, p. 346-358.

173 Schonis spreekt over 'fiscale xenofobie"; 'Fiscale aspecten van het grensoverschrijdend
ondernemen", in 'Grensoverschrijdende samenwerking van ondernemingen', p. 79. Een
fiscale afrekening is in de regel ook vereist bij een grensoverschrijdende zetelverplaatsing;
vgl. de 'Daily Mail-uitspraak ', § 3.1.4.

174 Zie Raaijmakers, 'Themis en Europa' ,p. 197. Een 'nationale' bedrij fsfusie wordt wei fiscaal
vergemakkelijkt (art. 14 Vpb).

175 Alleen als de verkrijger in Nederland is gevestigd en de betrokken vennootschappen
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richtlijn voorziet nu onder andere in de mogelijkheid dat na een grensover-
schrijdende bedrijfsfusie of aandelenruil niet meer direct fiscaal behoeft
te worden afgerekend over de daarbij gerealiseerde winsten. De Lid-Staat
van vestiging van de overdragende c.q. inbrengende vennootschap blijft
wei bevoegd om bij een latere vervreemding alsnog belasting te heffen.:"
Fiscaal staan er aan de ontbinding en liquidatie van een buitenlandse lege
vennootschap en het gebruik daarna als 'vaste inrichting' (nevenvestiging)
in principe geen bezwaren meer in de weg. Schonis merkt op dat desondanks
niet aile fiscale problemen voor grensoverschrijdende fusies worden
opgelost. Met name de bronbelasting die wordt geheven over dividenduitke-
ringen aan aandeelhouders-natuurlijke personen en het fundamentele
onderscheid tussen het klassieke stelsel van vennootschapsbelasting en het
verrekeningsstelsel veroorzaken distorsies en blijven noodzaken tot gecom-
pliceerde juridische en fiscale constructies via afzonderlijke holdings met
eigen aandeelhouders, egalisatieovereenkomsten en 'stapled stocks'. 177

Aan de hand van de Hoogovens/Hoesch-fusie zal ik trachten aan te geven
op welke wijze vooral ondernemingsrechtelijke en psychologische problemen
invloed hebben uitgeoefend op de wijze waarop deze grensoverschrijdende
concentraties werden geconstrueerd.!" In hoeverre zou de huidige SE-
vorm Hoesch en Hoogovens een beter alternatief bieden?

ondememingen in materiele Lin drijven, kunnen zij verzoeken dat de belastingclaim wordt
'doorgeschoven' naar het verkregen aandelenpakket en pas bij vervreemding daarvan wordt
uitgeoefend. De vervreemding of verkrijging van een (5%) deelnerning (koerswinst) word!
daarentegen, ongeacht de vestigingsplaats van de betrokken vennootschappen, door de
Nederlandse deelnemingsvrijstelling(artt. 13 tim 13fVpb 1969) gefaciliteerd; Schonis, in
'Grensoverschrijdende samenwerking van ondernemingen', p. 78179.

176 Scbonis, in 'Grensoverschrijdende samenwerking van ondememingen', p. 80/81; NV 70/3
maar! 1992, p. 65-69; AG-Report, AG 10/1990, p. 418-422; Notities over Europa, Be-
lastingrecht en grensoverschrijdende samenwerking tussen ondememingen', jan. 1991, p.
5,7-12.

177 Schonis, in 'Grensoverschrijdende samenwerking van ondernemingen' , p. 85. Dijstelbloem,
discussieverslag in 'Grensoverschrijdende samenwerking van ondememingen', p. 93. Brands,
'Harmonisatie van belastingen in de Europese Gemeenscbap en de keuze tussen bet verreke-
ningsstelsel en het klassieke stelsel", WFR 199115972, 15 aug. 1991, p. 1107-1119: het
klassieke stelselleidt tot economische dubbele belastingen, doordat de vennootschap en haar
aandeelhouders onafhankelijk van elkaar worden belast. Het verrekeningsstelsel brengt daarop
verlichtingen aan door bijvoorbeeld de dividendbelasting volledig of gedeeltelijk te verrekeoen
met de vennootschapsbelasting. De buitenlandse hefting van bronbelasting op dividenden
kan distorsies veroorzaken als deze niet in de inkornstenbelasting van de aandeelhouder wordt
verdisconteerd.

178 Zie omtrent Unilever, Koninklijke/Shell, Agfa/Gevaert, VFWlFokker, Dunlop/Pirelli,
Hoogovens/Hoesch: Fusies - Suppl. 8 (nov. 1976). V - 24-37.
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3.2.3 De Hoogovens/Hoesch-fusie als voorbeeld van een eenmalige
concentratie tussen twee gelijkwaardige topmaatschappijen

Bij de fusie in 1972 tussen de staalfabrikanten Hoogovens en Hoesch stond
zoals gezegd een relatie op basis van gelijk(waardig)heid en het behoud
van de Nederlandse respectievelijk Duitse identiteit centraaI. De oplossing
werd gezocht in een combinatie van enerzijds een structurele integratie van
aIle activiteiten en anderzijds het omzeilen van de juridische, financiele
en psychologische problemen verbonden aan de zetelkeuze, de medezeggen-
schapsrechten van de werknemers en de aandelenomruil. 179 Daartoe
richtten Hoogovens NV en Hoesch AG de Centrale Beheersmaatschappij
Estel NV op (hierna: Estel), waarin zij ieder voor 50% deelnamen. AI hun
activa en passiva werden door Hoogovens en Hoesch ondergebracht in twee
nieuw opgerichte 100%-dochtervennootschappen: Hoogovens BV Werk-
maatschappij en Hoesch Werke AG. Vervolgens werden aile aandelen in
deze twee werkmaatschappijen overgedragen aan Estel, zodat aile werkzaarn-
heden van de voorheen zelfstandige staaIfabrikanten onder deze centrale
vennootschap werden geconcentreerd. Hoogovens NV en Hoesch AG bleven
aIs houdstermaatschappijen uitsluitend hun aandeelhoudersrechten uitoefe-
nen.!" Er werd kortom een 'siamese twin-constructie' gecreeerd."!

Met het oog op het omzeilen van het voor Hoogovens te vergaande
Duitse medezeggenschapsstelsel - 'paritatische Mitbestimmung' in de
Aufsichtsrat - kreeg Estel vestiging in Nederland. Estel zou als internatio-
nale holding zijn vrijgesteld van het strikte structuurregime. In haar structuur
kon rekening worden gehouden met zowel Nederlandse als Duitse vennoot-
schapsrechtelijke uitgangspunten.!" Via contractuele regelingen werd
getracht om de uiteenlopende regels betreffende de bevoegdheidsverdeling
en de medezeggenschap van werknemers binnen de Raad van Commissaris-
sen (RvC) met elkaar te verenigen:

(i) Op vrijwillige basis werd binnen Estel een RvC ingesteld, bestaande
uit 24 personen (12 Duitsers en 12 Nederlanders), samengesteld uit 1/3
aandeelhoudersvertegenwoordigers, 1/3 werknemersvertegenwoordigers

179 Voor een uitvoeriger schets van deze problemen wordt verwezen naar De Wolf, 'Some legal
aspects of the Hoesch-Hoogovens Merger', in Droit et pratique du commerce international,
sept. 1976. vol. 2. Dr. 3, p. 405·408.

180 Zie De Wolf. p. 410.
181 Zie De Wolf. p. 399.
182 Art. 2: 153 lid 3 sub b BW, het toenmalige art. 52c lid 3 sub c WvK. Zie Hellema, 'De

samenwerking Hoogovens-Hoesch", NV dec. 1972, Dr. 9, p. 151. Fusie - Suppl. 8 (nov.
1976). V - 34-37.
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en 1/3 'neutrale' leden.!" Ook bij de holding- en werkrnaatschappijen
bleven Rvfl'en in stand, zodat de groep een totaal van vijf Rvfl'en telde,
bestaande uit 90 commissarissen. Om toch een zekere uniforrniteit in de
besluitvorming van deze Raden te bewerkstelligen, werd tot op zekere
hoogte een personele unie gecreeerd waardoor het aantal comrnissariaten
werd geconcentreerd bij ongeveer 45 personen.!"

(ii) De Rve van Estel had twee voorzitters, een Duitser en een Nederlan-
der, die afwisselend dit voorzitterschap uitoefenden.

(iii) De Duitse en Nederlandse aandeelhoudersvertegenwoordigers
werden door en uit het midden van de Rve van Hoesch Holding en
Hoogovens Holdingvoorgedragen. De Duitse werknemersvertegenwoordi-
gers werden door de 'GemeinschaftsausschuB' voorgedragen. De OR van
Hoogovens BV Werkmaatschappij droeg de Nederlandse werknemersverte-
genwoordigers VOOL 185 De Duitse neutrale leden werden door de Duitse
aandeelhouders- en werknemersvertegenwoordigers gezamenlijk voorgedra-
gen uit het midden van de Rve van de Hoesch Holding. De Nederlandse
neutrale leden werden tenslotte voorgedragen uit het midden van de Rve
van de Hoogovens Holding, waarbij twee leden werden benoemd door de
Nederlandse Staat en de overige twee via een bindende voordracht van de
gezamenlijke Nederlandse 'neutralen'. Het recht van benoeming (en ontslag)
berustte bij de ava van Estel. 186 Zij was daarbij echter contractueel ge-
bonden aan de voordrachten.!"

(iv) De leden van de Raad van Bestuur (RvB) werden benoemd door
de ava, maar op basis van bindende voordrachten van de Nederlandse
comrnissarissen voor Nederlandse bestuurders en van de Duitse commissa-
rissen voor Duitse bestuurders. De RvB bestond uit tien personen, vijf
Nederlanders en vijfDuitsers, die tevens bestuurders waren van Hoogovens
Holding respectievelijk Hoesch Holding. Bovendien waren dezelfde personen
ook bestuurders van de beide werkmaatschappijen, in die verhouding dat
vijf Nederlanders en een Duitser de RvB van Hoogovens BV Werkrnaat-
schappij vormden, en dat vijf Duitsers en een Nederlander in de RvB van
Hoesch AG Werkmaatschappij zaten. Op het niveau van de RvB was de
personele unie dus volledig doorgevoerd, waardoor centrale leiding binnen

183 Vgl. het tripartite medezeggenschapsstelsel uit het Duitse (Montan-) Mitbestimroungsgesetz,
en het SE-Statuut 1975 ('Straatsburgse model'). Fusies - Suppl. 8 (nov. 1976), V - 36.

184 Hellema, p. 151.
185 Twee van hen moesten werknemers zijn bij die werkmaatschappij en twee moesten uit vak-

bondskringen afkornstig zijn.
186 M.u.v. de twee Nederlandse neutrale leden die benoemd werden door de Nederlandse Staat.
187 Zie Fusies - Suppl. 8 (nov. 1976), V - 36.

106



Problemen bij het opzetten en instandhouden van ondernemingen

de Hoesch/Hoogovens-groep werd verzekerd. 188 Deze centrale leiding
werd versterkt doordat Estel met Hoesch Werke AG een 'Beherrschungsver-
trag' had gesloten en in de statuten van Hoogovens BV werd voorgeschreven
dat het vennootschappelijk doel mede werd bepaald door het doel van Estel
NY. 189 In de bij de oprichting van Estel gesloten basisovereenkomst werd
bovendien het in de toekomst te voeren beleid binnen de groep neergelegd.
Daarin stonden onder andere voorschriften vermeld omtrent de winstbestem-
ming, de toelating van nieuwe partners, de financiering, een geschillenrege-
ling en een regeling in geval van een onvriendelijke overnerning."?

(v) Tot slot werd ook wat de vaststelling en de goedkeuring van de
jaarrekening betreft een compromis tussen de Nederlandse en de Duitse
regeling gevonden. Contractueel werd vastgelegd dat de RvB de jaarrekening
zou opmaken en ter beoordeling zou voorleggen aan de RvC. Na goedkeu-
ring door de RvC moest de RvB de jaarrekening voor definitieve goedkeu-
ring toezenden aan de ava. De ava was daarbij verplicht zich te conformeren
aan de beoordeling van de RVC.191

Evenals de fusies tussen Agfa/Gevaert, Dunlop/Pirelli en VFW IFokker
bleek de bovenomschreven constructie niet bestand tegen de economische
recessie in de eind jaren '70, begin jaren '80. Estel NV werd ontbonden
en vereffend. In hetjaarverslag van Estel NV uit 1981 werd het uiteenvallen
van de groep als volgt verklaard:

"Mangels angeglichener Rechtsvorschriften in Europa muBte ( ... ) eine komplizierte
Struktur fur den Konzern gewahlt werden ( ... ). Es zeigt sich aber, daBdieser Aufbau
fur die Integration wenig forderlich war (... ). Die noch immer fortdauernde Stahlkrise
hat sich schon kurz nach der Griindung von Estel auf das Unternehmen ausgewirkt.
Der Konzern war damals noch nicht zu einer robusten Einheit zusammengeschrniedet,
die den beiden nationalen Hintergriinden entwachsen war. Der Vorstand ist davon
iiberzeugt, daBEstel den in der Jahren der Stahlkriseentstandenen Schaden verkraftet
harte, wenn die Partner in einer Reihe erfolgreicher Jahre naher zusammengewachsen
waren. Dies kann auch von anderen grenziiberschreitenden Fusionen im letzten

188 De uitvoeringvan besluiten, genomen op top-niveau, zullen door dezelfde personen op lagere
niveaus worden uitgevoerd. Bovendien oefenen de bestuurders, als vertegenwoordigers van
de vennootschappen, aandeelhoudersrechten uit.

189 Zie De Wolf, p. 416.
190 Wat de bescherming tegen een onvriendelijke ovememing betreft werd een 'Stichting Estel'

in het leven geroepen, waaraan een klein aantal prioriteitsaande1en werd toegekend. Volgens
de basisovereenkomst en de statuten van de stichting mocht zij haar stemrechten alleen na
een overval uitoefenen en uitsluitend conform het stemgedrag van de andere aandeelhouder-
holding; zie De Wolf, p. 418.

191 Zie De Wolf, p. 414/415.

107



Hoofdstuk 2

Jahrzehnt innerhalb der Europaischen Gemeinsehaft gesagt werden. Diese waren
ebenfalls noeh nieht so konsolidiert, daB sie tiefgreifende Strukturanderungen
uberleben konnten. Zu dieser Gruppe von Unternehmen, die den Sprung naeh Europa
gewagt haben und nun wieder auf ihre nationale Basis zuriiekgeworfen werden, gehort
auch Estel". 192

Voor zover wordt gesuggereerd dat het ontbreken van de SE-vorm tot op
heden in de weg heeft gestaan aan grensoverschrijdende samenwerkingen
en concentraties, moet deze stelling als "onaannemelijk of ten minste
onbewezen" worden afgedaan."" "Die europaische Industrie hat stets ihre
internationalen Aktivitaten entfaltet, ohne auf die SE zu warten oder darauf
angewiesen zu sein" . 194 De hiervoor genoemde meer of minder succesvolle
(initiatieven tot) samenwerkingen of concentraties illustreren dat.

Een daadwerkelijk uniforme en Europese vennootschapsvorm zou
ondernemers nietternin een voordeel kunnen bieden. Via een internationale
juridische fusie of door oprichting van een holding (artikel 2 leden I en
1bis Vo.) zouden de fusie-partners hun werkzaamheden op eenvoudige wijze
kunnen integreren onder een supra-nationale rechtspersoon. Zij zouden in
dat geval niet het gevoel hebben dat zij hun 'nationaliteit' prijsgeven voor
een ander nationaal rechtsstelsel, met name niet het nationale stelsel van
de andere partner. Psychologische factoren spelen dan aileen in zoverre
een rol dat de partners bereid moeten zijn om de op de SE toepasselijke
communautaire regeling in het Statuut te accepteren. Alleen dan mogen
zij zich Europese Vennootschap noemen en de letters 'SE' gebruiken. Is
de prijs te hoog, in die zin dat zij de structuur van de SE met het oog op
het verplichte toezicht en de medezeggenschap van werknemers te belastend
vinden, zullen zij wellicht kiezen voor een nationale rechtsvorm of het
EESV. De SE wordt echter onderworpen aan uiteeniopende regels met
betrekking tot onder meer structuur en medezeggenschap, alsmede

192 Zie Timmermans, RabelsZ 48 1984, p. 19/20. Dergelijke geluiden waren ook recentelijk
nog hoorbaar. Zo wijt de bestuursvoorzitter van Fortis het ontbreken van een holding tussen
AMEV NSB en de Belgische AG Groep aan het ontbreken van een SE-vorm; NRC 17 dec.
1992, p. 25. Ook de bestuursvoorzitter van de voormalige AMRO-bank liet rich in
soortgelijke zin uit toen de fusie met de Belgische Generale Bank mislukte.

193 Comrnissie Harmonisatie Vennootschapsrecht, Advies van 27 jan. 1992, p. 5. De
rnislukkingen van de concentraties tussen Agfa/Gevaert, Hoogovens/Hoesch, Dunlop/Pirelli
en VFW/Fokker mogen niet uitsluitend worden toegeschreven aan het ontbreken van een
gesehikte rechtsvorrn. Econornische factoren speelden ook een belangrijke rol, aldus Rasner,
ZGR 3/1992, p. 316; vgl. de Commissie in het Memorandum uit 1988, p. 10. Zie voor
een uitvoerig historiseh overzieht van met name de Duitse staalindustrie: •Aufbrueh ins
Revier, Aufbruch naeh Europa - Hoesch 1871-1971'.

194 Rasner, t.a.p.
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verschillende fiscale stelsels die distorsies kunnen opleveren als de
belastingen niet met elkaar worden verrekend. Die nationale verankering
zou gevolgen kunnen hebben voor de mogelijkheid van de internationale
juridische fusie (zie § 3.1.1)195, maar ook voor de aantrekkelijkheid van
een holding-SE. De keuze van de vestigingsplaats zal ook bij de SE
afhankelijk zijn van onder andere het op haar toepasselijke nationale
medezeggenschapsstelsel en de daarmee samenhangende regels omtrent
bevoegdheidsverdeling en besluitvorming. Bovendien kan de keuze voor
een land van vestiging en daarmee het subsidiair op de SE toepasselijke
nationale recht in het kader van een fusie op basis van nevenschikking de
indruk wekken dat een der partners een leidende rol speelt. In zoverre zal
de SE in haar huidige vorm dezelfde problemen ondervinden als nationale
vennootschappen. Ook bij het gebruik van de SE kunnen ondernemers dus
zijn aangewezen op dubbele top- en/of subholdingconstructies, alsmede
daarbij behorende personele unies, egalisatieovereenkomsten en 'stapled
stocks' .

3.2.4 Problemen bij het instandhouden van een groepsstructuur

Ook na de fusie kunnen de ondernemers worden geconfronteerd met een
aantal problemen. Zo kan het voor ondernemers vanuit juridisch en
psychologisch oogpunt onaantrekkelijk zijn om buitenlandse rechtsvormen
in stand te houden. Zij hebben onder meer te maken met uiteenlopende
voorschriften betreffende inrichting en besluitvorming, centrale groepsleiding
en aansprakelijkheid alsmede het openbaar bod op aandelen. Maar ook de
fiscale belastingvan de winstuitkeringen door buitenlandse dochtervennoot-
schappen aan de moedervennootschap kan als hinderlijk worden ervaren. 196
Ook de onevenredige belastingdruk als gevolg van 'intercompany pricing',

195 Met betrekking tot art. II lid I b en lid 2 in de fiscale fusieriehtlijn - een soortgelijk
voorsehrift aJs art. 1 lid 3 ontwerp-richtlijn 10 - merkt Willmann op dat deze uitsluiting
van de fusie niet op de SE van toepassing kan zijn, aangezien de uitsluiting aileen wordt
toegestaan aiseommunautaire medezeggensehapsregels ontbreken. Het Statuutvermeldt voor
de SE gelijkwaardig geaehte modellen; in 'Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in der
Europaischen Aktiengesellsehaft (SE)', RdA 1992, Heft 5, p. 322.

196 Er kan in dat gevai zelfs een driedubbele belastingheffing plaatsvinden: vennootschapsbelasting
op de winst van de doehter, bronbelasting op de uitgekeerde winsten (dividenden) in het
land van vestiging van de doehter, en tenslotte vennootsebapsbelasting op de uitgekeerde
winst bij de moeder. In de praktijk zijn ecbter tal van bilateraie verdragen gesloten die een
gedeeltelijke oplossing bieden; zie 'Notities over Europa, Belastingrecht en grensoverschrijden-
de samenwerking tussen ondernerningen' (jan. 1991). D.g. v. de Nederlandse deelnernings-
vrijstellingzijn (ook) deze dividenduitkeringenuithoofde van 5 %-deelnemingen vrijgesteld.
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dat is het vaststellen van de interne verrekenprijzen tussen groepsverbonden
ondernemingen, kan als bezwaarlijk worden aangemerkt. De prijscorrecties
die de belastingdiensten in de betreffende landen aanbrengen op de vaak
te lage concernprijzen zijn namelijk vaak niet op elkaar afgestemd, zodat
dubbele correcties kunnen voorkomen. Met het oog op deze problemen
stelt de moeder-dochterrichtlijn (zie § 3.2.2) in hoofdzaak de (25 %-) dochter
vrij van bronbelasting op dividenden die zij uitkeert aan haar buitenlandse
rnoeder!", en behelst het arbitrageverdrag een arbitrageprocedure om
de meningsverschillen tussen de nationale belastingdiensten omtrent fiscale
correcties bij te leggen.!"

Wat de mogelijkheden van de SE betreft kan ik kort zijn. De SE zal
ook op deze punten weinig nieuwe perspectieven bieden ten opzichte van
nationale nv's. Zij wordt bij het instandhouden van een groep aan dezelfde
nationale regels onderworpen en zal dezelfde problemen ondervinden.

3.3 De joint venture- en de dochtervennootschap

Met betrekking tot de oprichting en het gebruik van joint ventures en
dochters (modellen iii en iv) memoreer ik dat zich hier geen erkenningspro-
blemen zullen voordoen zolang de oprichters zich conformeren aan het
rechtsstelsel van het land van vestiging. Wat de samenwerking in joint
ventures betreft merk ik op dat, gezien de beperkte omvang van de
nevenschikking, de keuze voor een bepaalde nationale rechtsvorm vanuit
psychologisch oogpunt in de praktijk niet onoverkomelijk zal zijn."?

Voor zover het gaat om de vraag of ondernemers binnen de Europese
markt via nevenvestigingen of via groepsmaatschappijen zullen opereren,
ondervinden zij op het niveau van de joint venture- en de dochtervennoot-
schap in wezen dezelfde problemen als op het niveau van de toprnaat-
schappijen. Of de joint venture- dan wei de dochtervennootschap uiteindelijk
als 'single entity' of als (sub-) holding voor het betreffende groepsonderdeel
gaat fungeren, is ook hier athankelijk van de voornoemde juridische, fiscale
en psychologische factoren. In hoofdstuk 4 ga ik in op een aantal problemen
die specifiek bij de joint venture- (en dochter-) SE kunnen voordoen.

197 Bij de moeder is het ontvangen dividend vrijgesteld of moet zij een eventuele heffing
verrekenen met de belasting die de dochter reeds heeft voldaan. Artt. 4 en 5 van de richtlijn:
NY 69/12 dec. 1991, p. 294/295; NY 7013 rnaart 1992, p. 69/70; Boon, NY 7015, mei
1992, p. 107 e.v.

198 Notities over Europa, jan. 1991, p. 6, 14-16; NY 71/2 febr. 1993, p. 50.
199 Ik wijs echter ook op Polygram, de joint venture van Philips en Siemens, die met het oog

op psychologische problemen zowel zetel kreeg in Duitsland a1s in Nederland.
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Hiervoor werd uitvoerig gesproken over de problemen die ondernemers
momenteel ondervinden bij het opzetten en instandhouden van multi-
nationale ondernemingen. We hebben gezien dat ondanks de totstandkoming
van de interne markt op 1januari 1993 binnen de EG (nog) de voorwaarden
ontbreken om een 'single entity' in stand te houden. Een internationale
juridische fusie is nog niet algemeen mogelijk, terwijl een grensoverschrij-
dende fusie op basis van gelijkwaardigheid en ook een grensoverschrijdende
zetelverplaatsing nog problemen opleveren. De mogelijkheden die de SE
op deze punten biedt, zijn wat de totstandbrenging van een internationale
juridische fusie en zetelverplaatsing betreft hoopvol. Met betrekking tot
het totstandbrengen van een fusie op basis van gelijkwaardigheid en het
instandhouden van een permanente bedrijfsorganisatie - hetzij als 'single
entity', hetzij als groep - mag naar mijn mening worden verwacht dat
de SE in haar huidige vorm dezelfde problemen zal ondervinden als
nationale nv's.

Zoals ik hiervoor reeds opperde (§ 3.1.1), zou - nu de SE zo sterk
door het nationale 'zetelrecht' wordt ingekleurd - kunnen worden
overwogen om te volstaan met het gebruik van nationale nv's, die dan wei
de mogelijkheid moeten hebben om zich zonder problemen binnen de EG
te vestigen. Zij moeten via een juridische fusie grensoverschrijdend met
elkaar kunnen samensmelten en hun zetel zonder verlies van rechtsper-
soonlijkheid kunnen verplaatsen. Bovendien moeten zij in elke Lid-Staat
onder dezelfde voorwaarden als nationale onderdanen hun bedrijf ofberoep
kunnen uitoefenen. De psychologische problemen, ook bij fusies op basis
van gelijkwaardigheid, zouden rnijns inziens kunnen worden opgelost, indien
bij ondernemers een daadwerkelijk Europees gevoel zou ontstaan: "... we
should think European: we should learn to accept and appreciate a UK-,
French or Portugese company to be 'European' rather than British, French
or Portugese respectively" .200 Daarbij knoop ik aan bij de ervaringen
binnen de Amerikaanse markt.

Ook de Amerikaanse markt kenmerkt zich namelijk door verschillende
vennootschapsrechtelijke stelsels. Deze fragmentatie heeft Amerikaanse
ondernemingen er echter niet van weerhouden om zander veel problemen
deze markt te exploiteren en uit te groeien tot ondernemingen van zelfs
wereldformaat. Een 'Societas Americana' is daarvoor niet onontbeerlijk
gebleken.?" Hieronder volgen enkele beschouwingen omtrent een aantal

200 Raaij makers , in 'Themis en Europa', p. 203.
201 Raaijmakers, 'Themis en Europa', p. 189. Zie ook Leleux, 'Corporation law in the United

States and in the E.E.C. - some comments on the present situation and future prospects',
CML Rev. 1967, p. 161.
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factoren die het Amerikaanse vennootschappen mogelijk maakten om zonder
belemmeringen op een markt actief te zijn.

4 Waarom ontbreekt inde Verenigde Staten een 'Societas America-
na' en wat kunnen wij daaruit voor Europa leren?

4.1 Het vennootschapsrecht in de Verenigde Staten

Ondanks dat de Amerikaanse markt economisch een gehee! vormt, is ook
deze marktjuridisch opgesplitst in 51 verschillende jurisdicties. Grote delen
van het privaatrecht, waaronder ook het vennootschapsrecht, betreffen in
beginsel uiteenlopend deelstatenrecht. Niettemin opereren grote onder-
nemingen op nationaal niveau, met andere woorden 'interstate' , kenne!ijk
zonder veel problem en te hebben met die juridische verscheidenheid.r"

De 'corporation' verkrijgt rechtspersoonlijkheid door te voldoen aan
de formaliteiten, zoals die geste!d worden in de deelstaat van oprichting.P"
De belangrijkste onderwerpen, waarbij onder andere gedacht kan worden
aan de oprichtingsformaliteiten, het doe! van de vennootschap, de interne
bevoegdheidsverdeling tussen de vennootschapsorganen, de aansprakelijkheid
van bestuurders en de rechten van aandeelhouders, worden beheerst door
het recht van de deelstaat van oprichting.i?' Dit recht vormt op grond
van de 'internal affairs doctrine' de 'personal law' van de corporation.r'"

4.2 Interstate commerce

Op grond van de Amerikaanse Constitutie, Article I section 8 clause 3,
is aan het Congress (de federale wetgever) de bevoegdheid gedelegeerd
om de handel tussen de diverse deelstaten, maar ook met het buitenland,

202 Leleux, p. 133.
203 Alsdan wordt een positiefgestelde 'certificate of incorporation 'verleend, dat aan aile formali-

teiten is voldaan en dat de betrokken juridische eenheid een corporation in de zin van de
wet is; Uniken Venema, 'Van cornmon lawen civil law' , p. 224.

204 Buxbaum/Hopt, 'Legal harmonization and the Business Enterprise - Corporate and Capital
Market Law Harmonization Policy in Europe and the U.S.A.', in de serie 'Integration
Through Law', deel4 (1988), p. 77-82.

205 Landau, 'The federal and state roles in regulating United States business corporations', in
'Hannonisatie van vennootschaps- en effectenrecht - Ervaringen en vooruitzichten in Europa
en de Verenigde Staten' (1988), p. 55-76 (p. 58,60 en 62). Voor de grote, nationaaJ opere-
rende corporations zal dat over het algemeen het recht van de staat Delaware zijn; zie §
4.2 (slot).
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te reguleren.f" Voor zover het Congress uitputtend gebruik heeft gemaakt
van deze 'interstate commerce clause', zoals in het geval van het faillisse-
mentsrecht, het recht inzake intellectuele eigendom en het mededingings-
recht, is deze bevoegdheid exclusief en kan zij ook 'intrastate commerce-
activiteiten' (Iokale handel) omvatten. Op deze terreinen zijn de deelstaten
in beginsel niet meer bevoegd eigen regels vast te stellen, zodat de federale
wetgeving een sterk unificerend karakter heeft.?" Anderzijds zal de fede-
rale wetgever zich in principe niet bezig mogen houden met zuiver
'intrastate commerce' die zich uitsluitend in een deelstaat afspeeJt (§ 4.3).

Voor zover het bevoegdheden betreft die niet door de Constitutie aan
de federale wetgever zijn gedelegeerd, noch aan de deelstaten worden verba-
den, blijven de deelstaten (of 'the people') bevoegd, aldus de 'reserved
powers clause' in het 10° Amendement (1791).208 In Article I section
10 ('enumerated powers') wordt het de deelstaten niet uitdrukkelijk verboden
de tussenstaatse (nationale) handel te reguleren. Kan voor zover de federale
wetgever een bepaald terrein niet heeft 'preempted', dat wil zeggen niets
heeft geregeld en ook niet duidelijk heeft laten blijken dat hij terzake exclu-
sief wil optreden, daaruit een gezamenlijke jurisdictie worden afgeleid'F"
In de gevallen dat geen gebruik is gemaakt van deze federale bevoegdheden
en geen uitdrukkelijk verbod voor de deelstaten bestaat, moet het Supreme
Court - a1shoogste rechterlijke instantie - deze bevoegdheidsverdeling
nader definieren. Zijnjurisprudentie op dit terrein is uiteindelijk geevolueerd
in de richting van een ruime opvatting van het begrip 'interstate commerce'.
De federale wetgever heeft een exclusieve bevoegdheid om de tussenstaatse
handel te regelen. De deelstaten hebben in beginsel geen enkele bevoegdheid
op dat terrein, ook aI is er geen sprake van 'preemption' door het Congress.
Gesproken wordt over de 'negative implications of the commerce clause'

206 "The Congress shall have Power (... ) To regulate Commerce with foreign Nations, and
among the several States, and with the Indian Tribes".

207 Leleux, p. 134. Morrison neemt een recente tendens waar dat de federale wetgever steeds
vaker exclusieveen uitsluitenderegelingen vaststelt, zoals m.b.t. consumentenbescherming,
'The Unification of law of the Internal Market of the U.S. - Development, Prerequisites,
Achievements', in 'Integrationsprozesse in der EG und in den USA' (congresverslag van
het American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI) te Bonn van 9 tot II
juni 1988, p. 22/23). In § 4.4 zaJ blijken dat de federale wetgever het effectenrecht en het
fiscale recht niet uitputtend heeft gereguleerd, maar dat hiervan desondanks een sterke
unificerende invloed is uitgegaan.

208 "The Powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it
to the States, are reserved to the States respectively, or to the people".

209 Volgens Friedman, 'History of American Law', p. 521, bestaat daarop geen a1gemeen ant-
woord. Op sommige terreinen wordt een concurrerende bevoegdheid van de deelstaten
verondersleld. Een deelstaatrege1ing is echter onrechtmatig als het de handel 'burdened'.
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ofwel 'the dormant commerce clause'P'? Een deelstatelijke beinvloeding
van de 'interstate commerce' wordt aileen en tot op zekere hoogte toege-
staan, voor zover het gaat om het nastreven van legitieme stateIijke doelein-
den. Men spreekt dan over zogenaamde 'police powers' die "absolutely
necessary" zijn om bepaalde niet-econornische be\angen te beschermen,
zoals "the domestic order, morals, health and safety". Het mag daarbij
echter nooit gaan om een rechtstreekse regulering of onevenredige belem-
mering van het tussenstaatse handelsverkeer. 211 Zo kan een deelstaat een
'foreign corporation't" nooit verhinderen deel te nemen aan het tus-
senstaatse handelsverkeer. Is er wei sprake van 'preemption' dan heeft de
federale regeling, op grond van de 'supremacy clause' (Article VI, clause
2), voorrang boven een reeds bestaande deelstaatregeling.i"

Het Congress is in het kader van zijn 'commerce powers' nooit overgegaan
tot een rechtstreekse regulering van het vennootschapsrecht.P" Dit ver-
k1aart waarom het vennootschapsrecht in de Verenigde Staten nog altijd
uiteenlopend deelstaatrecht is. Slechts indirect, via arbeids(omstandighe-
den)wetgeving, faillissementsrecht, milieuwetgeving, het recht inzake intel-
lectuele eigendom, het mededingingsrecht, het effectenrecht en fiscale

210 Het Supreme Court is bevoegd om op grond van de commerce clause de bevoegdheden van
de deelstaten te beperken. Zie omtrent het belang van deze doctrine voor het Amerikaanse
vennootschapsrecht: BuxbaumlHopt, a.w., p. 40-154. Zie ook Tribe, 'American Constitutional
Law' (1988), p. 307, 403 e.v. Door alsnog een regeling te treffen kan het Congress de
rechtspraak van het Supreme Court altijd herzien; Tribe, a.w., p. 441. Morrison, t.a.p.;
Von Mehren, 'Law in the United States - A General and Comparative View' (1988), p.
52/53.

211 Gibbons v. Ogden, 22 US (9 Wheat.) 1 (1824). Het Supreme Court hanteert daarbij in de
regel de zogenaamde 'balancing standard': zie Southern Pacific Co. v. Arizona, 325 US
761 (1945) ("the state interest is outweighed by the interest of the nation in an adequate,
economical and efficient railway transportation service, which must prevail", 7831784); Bibb
v . Navajo Freight Lines, Inc., 359 US 520 (1959); en Pike v , Bruce Church, Inc., 397 US
137 (1970). Zie ook Raymond Motor Transportation, Inc. v. Rice, 434 US 429 (1978);
Philadelphia v . New Jersey, 437 US617 (1978) (anti-discriminatiebeginsel). ZieookLandau,
p. 57; en het uitgebreidejurisprudentieoverzicht bij Tribe, a.w., hoofdstuk 6, p. 401-545,
waaruit blijkt dat het Supreme Court lange tijdconcurrente bevoegdheden tussen dedeelstaten
en het Congress heeft aangenomen.

212 Waarmee rowel 'out of state' als buitenlandse (niet -VS-) vennootschappen worden bedoeld;
zie Leleux, p. 137 noot 6.

213 "This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance
thereof; ( ... ) shall be the Supreme Law of the Land"; Slot, 'Handelsbarrieres, Nationaal
recht en Europees recht", SEW 4 (1980), p. 240; Landau, p. 56.

214 Een uitzondering geldt met betrekking tot enkele nationale banken en federaJe vennootschap-
pen, zoals de COMSAT; zie Landau, p. 56; Leleux, p. 137.
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wetgeving, is invloed uitgeoefend op "the pursuit of specific activities ( ... )
or the economic and financial behaviour of corporations" .215

De verklaring waarom 'corporations' in de Verenigde Staten desondanks
zonder juridische belemmeringen aan het nationale handelsverkeer kunnen
deelnemen, moet daarom worden gezocht in een combinatie met andere
factoren, die ook in de jurisprudentie verder zijn ontwikkeld. Daarbij valt
in eerste instantie te denken aan de toepassing van de zogenaamde 'due
process clause' en 'fullfaith and credit clause' op 'corporations'.

De 'due process clause', in section Ivan het 140 Amendement (1868)
en het 50 Amendement (1791), beschermt "any person" tegen verlies van
"life, liberty, or property, without due process of law" .216 Ret Supreme
Court acht een minimum-relatie tussen een deelstaat en een 'foreign
corporation' voldoende om deze vennootschap te onderwerpen aan de
rechtsmacht van het betrokken deelstaatgerecht (,adjudicatory jurisdiction'):
"due process requires only that in order to subject a defendant to a
judgement in personam, if he be not present within the territory of the
forum, he have certain minimum contacts with it such that the maintenance
of the suit does not offend traditional notions of fair play and substantial
justice"."? In feite verkrijgt de forum-staat, wat de corporation betreft
die binnen zijn jurisdictie is opgericht, een rechtsmacht die zich uitstrekt
over het gehele grondgebied van de Verenigde Staten.?" Bovendien
garandeert het 140 Amendement een gelijke rechtsbescherming ten aanzien
van 'any person', dus ook 'corporations' .219

De rechtseenheid die door de bijna exclusieve toepassing van de
'commerce powers' door de federale wetgever en door de nationale
rechtsmacht van de forum-staat tot stand komt, maakte het voor de deelstaten
vrij eenvoudig om "full faith and credit" te verlenen aan "public Acts,
Records, and judicial Proceedings of every other State". De 'full faith and
credit clause', in Article IV section I, komt in feite neer op hantering van
de' incorporatie-theorie': alle deelstaten zijn uiteindelijk verplicht het recht
van de deelstaat van incorporatie van de vennootschap - haar 'personal

215 Leleux, p. 137; Landau, p. 59.
216 Friedman, t.a.p.
217 Aldus Chief Justice Stone in International Shoe Co. v. Washington, 326 US 310,316 (1945).

Zie ook Von Mehren, a.w., p. 70: "it came to be recognized that considerations of
convenience, fairness and justice could also ground assertions of adjudicatory jurisdiction".
Voorwaarde is dat geen oneerlijke inbreuk op de rechten van de gedaagde worden gemaakt.

218 Leleux, p. 136.
219 De 'equal protection clause': de deelstaten moeten eigen en vreemde vennootschappen gelijk

behandelen.
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law' (§ 4.1) - te erkennen, onafhankelijk van de vraag waar de vennoot-
schap haar werkelijke zetel heeft of haar kernactiviteiten uitoefent. 220

De ruime interpretatie die het Supreme Court aan de 'commerce clause'
heeft gegeven, in combinatie met de 'due process clause' en de wederzijdse
erkenning door de deelstaten van elkaars vennootschapsrecht, garandeert
kortom een welhaast totale flexibiliteit en mobiliteit van ondernemingen
binnen de Verenigde Staten.?" Voor ondernemers bestaat er aldus een
systeem van 'free choise': zij zijn vrij in de keuze van de deelstaat waar
zij zich willen incorporeren, ongeacht de plaats waar zij hun activiteiten
uitoefenen.f" Als gevolg daarvan begon zich tussen de deelstaten een
strijd af te spelen om door het aantrekken van vennootschappen zoveel
mogelijk (belasting-) inkomsten te verkrijgen.F" Daartoe stelden zij
liberale vennootschapswetgevingen vast, waarbij weinig eisen werden gesteld
aan (oprichtings-) procedures, de omvang van het kapitaal van de vennoot-
schap, haar doel, de aansprakelijkheid van bestuurders, enz. Minimum-
garanties voor aandeelhouders en derden speelden in beginsel geen ro1.
Sinds de strijd in 1913 definitief door Delaware werd gewonnen, fungeert
het 'Delaware General Corporation Law', mede dankzij de 'full faith and
credit clause', als het ware als nationaal vennootschapsrecht.P'

220 Von Wilmowsky, 'Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht in einem gemeinsamen Markt' ,
RabelsZ 56 (1992), p. 531/532: oorspronkelijk moet de keuze voor de incorporatietheorie
in een processuele context worden gezien; zie bijv. Sherrer v. Sherrer, 334 US 343 (1948)
(echtscheidingsprocedure). "The wall had been built, or had seemed to be built, for the
protection of blacks; by irony or design, it became a stronghold for business corporations";
Friedman, a. w., p. 521. Voorwaarde is wei dat de vennootschap rechtsgeldig is opgericht.
Incidenteel, op grond van bepaalde omstandigheden, behoeft geen 'full faith and credit' te
worden verleend: zie o.a. Thomas v. Washington Gas Light Co., 448 US 261 (1980). In
s. 99 van de 'Model Business Corporation Act' (MBCA, 1959) werd gepoogd de incorporatie-
theorietecodificeren; Leleux, p. 141-143. In hoofdstuk 15 van deMBCA uit 1984 is hiervan
afgezien. In de 'Restatement of the law', Second. Conflict of Laws 2d (1971) werd door
het American Law Institute de rechtspraak als voigt samengevat: "In order to incorporate
validly, a business corporation must comply with the requirements of the state in which
incorporation occurs regardless of where its activities are to take place or where its directors,
officers or shareholders are domiciled" (§ 296). "Incorporation by one state will be recognized
by other states" (§ 297).

221 Landau, p. 57.
222 Zie ook Van den BraaklHuiskes, NIB 15 okt. 1992, p. 1165 e. v.
223 Voor cijfers verwijs ik naar Landau, p. 60/61. Zie ook Friedman, a.w., p. 523-525.
224 Zie Hatzis-Schoch, 'Die Bedeutung von Delaware fiir das US-amerikanische Gesellschafts-

recht', RJW 1992, Heft 7, p. 539.
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4.3 Intrastate commerce

Werd hiervoor geconcludeerd dat vennootschappen bij deelname aan de
'interstate commerce' geen deelstatelijke handelsbelemmeringen in de weg
mogen worden gelegd, anderzijds hebben zij niet, als natuurlijke personen,
het recht om zander meer deel te nemen aan de 'intrastate commerce' binnen
een bepaalde deelstaat. 'Corporations' zijn namelijk nooit beschouwd als
'citizens', in de zin van Article IV section 2 en het 14° Amendement, die
aanspraak kunnen maken op de "Privileges and Immunities in the several
States". Zij kunnen hun bestaan (rechtspersoonlijkheid) slechts ontlenen
aan de vennootschapswetgeving van een deelstaat. 225 Een andere deelstaat
heeft dus in beginsel de mogelijkheid om een 'foreign corporation' hetzij
uit te sluiten van zijn 'intrastate commerce', hetzij te onderwerpen aan eigen
regels betreffende bijvoorbeeld belastingen en vergunningen.f" De
deelstaat is het daarbij echter verboden om maatregelen of voorwaarden
te stellen die in strijd zijn met de Constitutie, in die zin dat zij zwaarder
wegen voor 'foreign corporations' dan voor 'local corporations', de
'interstate commerce' belemmeren ofhet beginsel van 'due process' schen-
den.?"

Aanvankelijk maakten de deelstaten in de praktijk nauwelijks of geen
gebruik van deze bevoegdheid, zodat de uniformiteit van het op vennoot-
schappen toepasselijke recht grotendeels gewaarborgd is gebleven en het
'vrije vestigingsrecht' in principe geen hinder ondervond.?" De laatste
decennia valt echter een tendens te bespeuren, waarbij enkele deelstaten
- met name New York en California - inbreuk maken op het incorpo-
ratiestelsel. Zij gaan er steeds vaker toe over om regels uit hun kwalitatief
sterk verbeterde wetgevingen toe te passen op de 'internal affairs' van de
vennootschap.P? Ondanks dat enkele lokale 'voorrangsregels' in bepaalde

225 Waarschijnlijk een uitv loeisel van het, tot het einde van de 190 eeuw, gehanteerde concessie-
of octrooieringsstelsel ('special chartersystem'), waarbij slechts een specifieke wet de
oprichting van een vennootschap mogelijk maak:te; Leleux, p. 137; Friedman, a.w., p. 188-
201.

226 Leleux, p. 137; BuxbaumIHopt, p. 36.
227 Leleux, p. 139; Landau, p. 57/58. Het Supreme Court toetst deze maatregelen in het kader

van een zgn. 'doing business test'.
228 Zie Leleux, p. 142.
229 Er doet zich in feite een omgekeerde beweging voor a1s in de EG. Terwijl in de EG het

handelsbeleid zich meer en meer centraliseert, laat de federale wetgever in de VS steeds
vaker weten geen vat te hebben op de handelswetgeving van de afzondertijke staten; Europa
van Morgen, Dr. 14,24 april 1991, p. 184. Zie ook Uniken Venema, NV 70/12 dec. 1992,
p. 266. Gedacht kan worden aan de zgn. 'blue sky law', wetgeving inzake de emissie van
aandelen, waarbij sowieso traditioneel aansluitingwordt gezocht bij het recht van de deelstaat
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gevallen voorrang kunnen krijgen boven het 'personal law' van de incorpora-
tiestaatf", wordt algemeen geaccepteerd dat vennootschappen onderworpen
behoren te zijn aan een rechtsstelsel, onatbankelijk van hun vestigings-
plaats.?" Een dergelijk federaal (nationaal) bewustzijn is binnen de
Europese Gemeenschappen nog niet altijd te bespeuren.

4.4 (Overige) Unificatietendensenr"

Er zijn tenslotte nog andere factoren die een unificerende invloed hebben
uitgeoefend op het Amerikaanse vennootschapsrecht, en hebben bijgedragen
aan het bewustzijn dat vennootschappen bij voorkeur geregeld zouden
moeten worden door uniform, federaal recht.

Daarbij valt in eerste instantie te denken aan enkele belangrijke algemene
beginselen van 'common law' die via de 'internal affairs doctrine' een
herkenbare structuur in de vennootschap hebben aangebracht. Op grond
van deze jurisprudentiele beginselen hebben bijvoorbeeld bestuurders de
bevoegdheid tot dividenduitkering'" en aandeelhouders het recht om de

waar de aandelen worden geernitteerd; Leleux, p. 144. Ook deelstatelijke 'anti-takeover'
wetgevingen worden in principe door het Supreme Court gesanctioneerd. Buxbaum/Hopi,
a.w., p. 139 stemmen daannee in nu de deelstaten hebben te worstelen met de lokale
problemen die een takeover met zich mee kan brengen.

230 Een tendens die met name valt waar te nemen voor zover het 'pseudo-buitenlandse' vennoot-
schappen betreft, dat wil zeggen vennootschappen die naar het recht van een bepaalde deelstaat
(Delaware) zijnopgericht, maar elders het merendeel van bun (kem-) activiteiten verrichten.
Zo verplichten de §§ 1317-1320 (Article 13) van de New York Business Corporation Act
(1962) deze vennootschappen zich te onderwerpen aan eigen regels betreffende bestuur-
dersaansprakelijkheid en publicatieverplichtingen als haar aandelen niet staan genoteerd aan
een nationale effectenbeurs of meer dan "one half of tbe total of its business income for
the preceeding three fiscal years, or such portion thereof as the foreign corporation was
in existence, was allocable to this state for franchise tax purposes under the tax law". In
§ 2115 van de Corporations Code van Californie wordt voorgeschreven dat eigen regels
omtrent dividenduitkeringen, voorkeursrechten (preemptive rights) van aandeelhouders, de
inkoop van eigen aandelen en de opbouw van reserves van toepassing zijn op vennootschap-
pen, wier aandeelhouders in meerderheid in Californie woonachtig zijn, en waarvan meer
dan 50% van haar vennogen zich bevindt, meer dan 50% van de lonen wordt betaald en
meer dan 50% van de omzet wordt behaald in Californie ('three factors rule'); zie Vias,
diss. p. 59. BuxbaumIHopt, a.w., p. 83 e.v. wijzeneropdat problemen m.b.t. de 'commerce
clause', de 'due process clause' en de 'full faith and credit clause' nog niet zijn opgelost,
maar dat de conflicten die hieruit voortvloeien zijn te beschouwen als de manco's van het
systeem.

231 Leleux, p. 143-147.
232 Vgl. Leleux, p. 152 e.v.
233 Leleux, p. 152; Morrison, t.a.p.
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boekhouding van de vennootschap te inspecteren en het recht namens de
vennootschap een rechtsvordering in te stellen (,derivative suit')234.

In het verleden zijn bovendien tevergeefs pogingen ondernomen om
een uniforme vennootschapswetgeving te creeren.P" In 1943 werd de
'Uniform Business Corporation Act' (1928), na een complete mislukking,
ingetrokken en door de 'National Conference of Commissioners on Uniform
State Laws' opnieuw geintroduceerd als 'Model Business Corporation Act' .
Deze model-wet was hetzelfde lot beschoren en werd in 1957 definitief
ingetrokken. De 'Model Business Corporation Act' van de 'American Bar
Association' had daarentegen - ondanks (of dankzij) het ontbreken van
enige rechtskracht - meer succes en diende in verschillende deelstaten
als richtsnoer voor vennootschapswetgevingen.?" Op dit moment bestaat
er een volledig 'Revised Model Business Corporation Act' uit 1984, sinds-
dien aI enkele keren opnieuw gewijzigd, die de deelstatelijke vennootschaps-
wetgevingen vergaand heeft bemvloed.

Daarnaast heeft ook het 'American Law Institute', een college bestaande
uit invloedrijke rechters, praktijkjuristen en acadernici, zich in het kader
van zijn zogenaamde 'Corporate Governance Project' beziggehouden met
de herformulering van het vennootschapsrecht. Het gaat daarbij niet (expli-
ciet) om de creatie van federaal vennootschapsrecht, maar meer om voor-
stellen, in de vorm van 'restatements', tot wijziging en verduidelijking van
wetgeving enjurisprudentie in de deelstaten. Ondanks dat op korte termijn
geen voltooiing van dit project wordt verwacht, gaat nu reeds een grote
unificerende invloed van deze voorstellen uit.237

Naast deze zogenaamde 'Model Acts' werd ook via federale wetgeving
een unificerende invloed uitgeoefend op het vennootschapsrecht. De
belangrijkste invloed op het Amerikaanse vennootschapsrecht werd
uitgeoefend door de federale wetgeving inzake de openbare handel in effec-

234 Zie ook Uniken Venema, 'Van common lawen civil law'. p. 229. Een groepsvordering
op grond van het SE-Statuut 1991 (art. 78 Vo.) wordt ingesteld door de ava of door (10%-)
minderheidsaandeelhouder(s); vgl. de 'action social' in Frankrijk en Duitsland (§§ 117 jo.
147 AktG.) en de artt. 15 en 16 ontwerp-richtlijn 5.

235 Voor '(limited) partnerships' gelden allangere tijd uniforme regelingen: Uniform Partnership
Act (1914); Uniform Limited Partnership Act (1916); Revised Uniform Limited Partnership
Act (1976).

236 Leleux, p. 160
237 Landau, p. 62/63. Zie ook de hiervoor kort aangehaalde 'Restatement of the law' inzake

de 'Conflict of laws'; daamaast zijn er ook (revised) 'statements' "adopted and promulgated'
door het American Law Institute op het terrein van het contractenrecht en de onrechtmatige
daad.
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ten, te weten de 'Securities Act' (SA 1933)238en de 'Securities and Ex-
change Act' (SEA 1934)239,alsmede de ter uitvoering van die wetten
vastgestelde maatregelen van de 'Securities and Exchange Commission'
(SEC).240Maar aileen voor zover een vennootschap effecten uitgeeft op
de openbare kapitaalmarkt.r" Op grond van de SA 1933 zijn ondernemin-
gen, die - hoe dan ook - een beroep doen op de openbare kapitaalmarkt,
ongeacht hun rechtsvorm en nationaliteit, verplicht zich te conformeren
aan de aldaar vermelde voorschriften teneinde deel te kunnen nemen aan
de openbare handel in 'securities' . Centraal staat daarbij niet de regulering,
maar de openbaarmaking (,disclosure') omtrent ondernemersactiviteiten.
Zij zijn verplicht de betreffende 'securities' bij de SEC te registreren. Zo'n
'registration statement' betreft over het algemeen het prospectus ('Form
S-I, part 1'), dat een zekere minimum-informatie moet verschaffen aan
beleggers. Wordt niet voldaan aan deze publicatieverplichtingen dan kan
bij de ernissie van 'securities' geen gebruik worden gemaakt van "any means
or instruments of transportation or communication in interstate commerce
( ..• )" .242 Aangezien "transactions in securities ( ... ) are affected with a
national public interest" ziet de SEA 1934, behalve op 'disclosure', ook
op "regulation and control of such transactions and of practices and matters
related thereto" (section 2). Section 10 (b) verbiedt daarom manipulerende
en bedriegelijke gedragingen bij de handel in effecten. Daarbij kan gedacht
worden aan misleiding door onjuiste en/of onvolledige uitlatingen, aldus
de SEC in Rule lOb-5, maar ook aan 'insider trading' .243 Met het oog
daarop moeten beursgenoteerde vennootschappen of vennootschappen met
een bepaalde omvang wat betreft vermogen en het aantal aandeelhouders,

238 Gewijzigd bij 15 USC, S.77a-77aa.
239 Gewijzigd bij IS USC, S.18a-78jj.
240 Leleux, p. 153 e.v. Raaijmakers, 'Een rechtsvergelijkende analyse (met inbegrip van de

negende richtlijn)' ,in 'Rechten en plichten van moeder- en dochtervennootschappen' (1985),
p. 212-214: globaal beogen beide wetgevingen (na de 'beurskrach' van 1929) het beleggende
publiek te beschermen, bij uitgifte van waardepapieren (SA 1933) en zolang deze publiekelijk
in omJoop zijn (SEA 1934), door voortdurende informatie- en publicatieverplichtingen. De
'Wiliams Act' (1964), wijzigde beide wetten, en voorziet in een regeling m.b.t. het open bare
bod.

241 AIleen dan bestaan er "raakvlakken tussen het 'klassieke' vennootschapsrecht en het beurs-
en effectenrecht"; Raaijmakers, in 'Harmonisatie', p. 15.

242 Sections 5, 6, 7 en 10. In 'Schedule A' wordt een lijst met gegevens opgesomd die in de
'registration statement' moeten worden vermeld. Zie Robinson, 'Comparative Survey of
Securities Laws - A review of the securities and related laws of fourteen nations' (1980)
van de lntemationalBar Association, p. 215; ookRaaijmakers, 'Harmonisatie", p. 16; Uniken
Venema, 'Van common lawen civil law', p. 230.

243 Landau, p. 66.
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hun effecten bij de SEC registreren (section 12 (gj). Bovendien moeten
zij per kwartaal ('Form 1O-Q') enjaarlijks ('Form 1O-K') financiele verkla-
ringen afleggen, goedgekeurd door een onafhankelijke accountant.P" Van
'preemption' door de federale wetgever is op dit terrein echter geen sprake.
De deelstaten blijven bevoegd om de uitgifte van effecten binnen hun grond-
gebied, als 'police powers', te reguleren ('blue sky laws') en hebben van
deze bevoegdheid ook veelvuldig gebruik gemaakt.r" Ondanks deze
concurrente bevoegdheid van de deelstaten en het feit dat de federale 'securi-
ties-wetgeving', alsmede de maatregelen die de SEC op grond daarvan heeft
vastgesteld, in feite uitsluitend zien op de effectenhandef'", bestaat er
vanuit het oogpunt van de aandeelhouders een federaal securitiesrecht,
waarop de 'blue sky laws' geen desintegrerende invloed hebben gehad,
en kan een belangrijke uniformerende invloed op intern-vennootschappelijke
verhoudingen niet worden ontkend.?" Daarbij wijs ik met name op de
regels omtrent de inhoud van de periodieke verslaglegging door het bestuur
aan de aandeelhouders en de controle daarop; de aansprakelijkheid van
bestuurders voor onjuiste of ontbrekende informatie in het prospectus
(sections 11-15); de voorwaarden ter verkrijging van stemvolmachten ter
ava ('proxy solicitation'P" en de uitoefening van het sternrecht; alsmede
het voorkeursrecht ('preemptive rights') dat aandeelhouders kunnen doen
gelden.r"

Ook de zogenaamde 'code of behaviour' van de twee nationale effecten-
beurzen (in New York) en de regels van de 'National Association of Securi-

244 Section 13. Zie Robinson, a.w., p. 2171218.
245 Section 18 SA 1933 en section 28 (a) SEA 1934 verlenen de deelstaten deze bevoegdheid

expliciet, zodat van 'preemption' geen sprake kan zijn; Landau, p. 68. Zie ook: Leleux,
p. 157; Robinson, a.w., p. 21J.

246 Santa Fe Indus. v. Green, 430 US 462 (1977) (de 'short-form merger transaction'
(concernfusie) was niet "manipulative or deceptive" (§ 10 (b) SEA 1934), terwijl 'nondisclosu-
re' of 'misrepresentation' (Rule IOb-5) niet door de minderheidsaandeelhouders werd
aangevoerd); Schreiber v. Burlington Northern, Inc., 472 US 1 (1985) (i.e. werd het intrekken
van een 'tender offer' niet 'manipulative' geacht (§ 14 (e) SEA 1934), aangezien noch van
'misrepresentation', noch van 'nondisclosure' sprake was). Zie ook Landau, p. 66.

247 De meeste deelstaten maken namelijk uitzonderingen. Zij passen hun 'blue sky laws' niet
toe wat betreft de handel in effecten die genoteerd staan aan de beurs of het NASDAQ (bet
zgn. 'National Association of Securities Dealers Automatic Quotation' -systeem). Bovendien
is van de 'Uniform Securities Act' (1956), die in de meeste deelstaten is overgenomen, een
sterk unificerende invloed uitgegaan. In overige gevalJen, met name als de aandelen voor
het eerst worden verhandeld, kan het conformeren aan de verschillende 'blue sky laws' een
tijdrovende en dure bezigheid vormen; Landau, p. 66, 68.

248 Section 14 SEA 1934 is een kaderregeling; in regulation 14A geeft de SEC een uitgebreide
regeling omtrent de verkrijging van stemvolmachten.

249 Leleux, p. 154/155; Landau, p. 67.
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ties Dealers' CNASD) hebben 'slechts' invloed uitgeoefend op de "pursuit
of specific activities C... ) or the economic and financial behaviour of corpo-
rations". Deze 'self-regulatory organizations'P? moeten geregistreerd
staan bij de SEC en zich conformeren aan de bepalingen van de SEA 1934
en de regels van de SEC. Wil men deelnemen aan deze handel in effecten,
ter beurze respectievelijk 'over-the-counter' (NASDAQ)25I , dan zal men
zich moeten voegen naar de publicatievoorschriften en aansprakelijkheids-
regels van de beurs en het NASD, in feite dus de voorschriften van de SEA
1934 en de SEC. Ook hier gaat het dan voornamelijk om de verplichting
tot publicatie van 'annual reports' en overige informatie die van belang
is voor het beleggende publiek, regels omtrent 'proxy solicitation', maar
ook het verstrekken van inlichtingen aan de beursautoriteiten omtrent
toekomstige transacties en het verbod om aandelen zonder stemrecht uit
te geven.i"

Van zeer groot en niet te onderschatten belang is tenslotte dat het fiscale
klimaat waarin vennootschappen opereren voor een wezen1ijk deel - zij
het niet uitputtend - door federale wetgeving is gereguleerd.f" Zo
worden bijvoorbeeld door hefting van hoge belastingen op betalingen in
het kader van zogenaamde 'golden parachute'< en 'greenmail'-construc-
ties254op indirecte maar met onbelangrijke wijze de gedragsregels binnen
de vennootschap (,corporate conduct') beinvloed.f" De voordelen van
een fiscale regeling zijn evident, zowel vanuit een (vennootschaps-) bestuur-
lijk oogpunt, als vanuit het oogpunt van vennootschappelijke reorganisa-
ties.256 Een vennootschap, die in beginsel niet geconfronteerd wordt met
dubbele belastingen, zal haar financiele beJeid en verslaglegging immers
grotendeels kunnen uniformeren. Bovendien wordenjuridische fusies ('statu-

250 Ter onderscheiding van 'regulation' door de SEC en de 'blue sky laws'; zie Robinson, a.w.,
p. 2121213.

251 Landau, p. 65 en 67.
252 Leleux, p. 153; Robinson, t.a.p.
253 Er is sprake van een 'unitary taxation', waarbij de fiscaIe winsten aan de deelstaten worden

toegerekend op basis van een verdeelsleutel, gebaseerd op een combinatie van de factoren
Ioonkosten, omzet en vermogen; vgl. Niessen, oratie 14 juni 1990, p. 25126.

254 Met 'golden parachute' wordt bedoeld dat de 'target company' bij gevaar van een onvrien-
delijke ovememing (overval) excessieve verplichtingen tegenover haar bestuurders ver-
schuldigd wordt, zoals bijv. een 'gouden handdruk'. 'Greenmail' betekent dat de 'target
company' haar eigen aandelen ver boven de marktprijs terugkoopt, veelal van een 'raider'
die reeds een pakket aandelen heeft verworven en dreigt ook het resterende pakket over
te nemen. Deze en nog vele andere bescbermingsconstructies worden met welluidende
begrippen als 'kat-in-de-zak-", 'Pandora-' of 'shark repellent-' constructies aangeduid.

255 Landau, p. 67/68.
256 Aldus Leleux, p. 164.
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tory mergers' of 'consolidations'), aandelenfusies (,stock-far-stock mergers')
en bedrijfsfusies (,stock-far-assets mergers') in principe vrijgesteld van
federale en deelstatelijke belastingen.f" Voor Amerikaanse vennoot-
schappen is het daarom niet bezwaarlijk om gebruik te maken van 'single
legal business organizations' .258 Volledigheidshalve moet nag een opmer-
king worden gemaakt omtrent de deelstatelijke belastingheffing. Voor een
gering gedeelte (1-4 %) voorzien zij in de belastingheffing op activiteiten
van vennootschappen, oak 'rnultistate corporations', hetgeen de fiscale eisen
bij deelname aan de 'intrastate commerce' verklaart. De omvang en de aard
van die belastbare activiteiten vertonen echter verschillen die met name
voor 'rnultistate corporations' tot onevenredig hoge belastingen kunnen
leiden.f" Het Supreme Court heeft daarom, bij afwezigheid van een
uitputtende federale regeling, een aantal voorwaarden aan dergelijke lokale
regeJingen gesteld. Aangenomen wordt dat een deelstatelijke fiscale regeling
de 'interstate commerce' niet belemmert voor zover (a) de belastbare activi-
teit wezenlijk verband houdt met de betrokken deelstaat, (b) de belasting
evenredig is verdeeld, (c) zowellokale als 'out of state' activiteiten betreft
(de 'interstate commerce' niet discrimineert), en (d) werkelijk gerelateerd
is aan de omvang van contacten met de betrokken deelstaat ('the four-part
test').260

4.5 Slotbeschouwing

Zoals gesteld hebben vennootschapsrechtelijke, effectenrechtelijke en fiscale
deelstaatregelingen feitelijk geen afbreuk gedaan aan het vrije vestigingsrecht
op de Amerikaanse markt. Ondernemers hebben zich uitstekend kunnen
redden met bestaande rechtsvormen. Verschillen in 'corporate governance'
worden geaccepteerd. Aan de juridische organisatievorrn worden geen
noemenswaardige obstakels in de weg gelegd. Het recht om zich conform
hun 'personal law' op het grondgebied van de gehele Amerikaanse markt
te vestigen, zander onoverkomelijke fiscale en handelsbelemmeringen, heeft
de totstandkoming van grote 'single legal persons' gestimuleerd. Oak voor

257 Leleux, p. 1681169.
258 Zulks onderstreept het belang van fiscale harmonisatie binnen de Europese markt;

Raaijmakers, 'Harmonisatie', p. 17, 'Themis en Europa', p. 196.
259 Leleux, p. 1651166.
260 Complete Auto Transit, Inc. v. Brady, 430 US 274 (1977) ('tax on the privilege of doing

business'); Commonwealth Edison Cy. v. Montana, 453 US 609 (1981) ('severance tax'
op kolen). Zie ook Tribe, a.w., p. 441-443; Landau, p. 58.
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het vormgeven van' interstate' fusies of zetelverplaatsingen is een federale
rechtsvorm - een 'Societas Americana' - nooit onmisbaar gebleken.

Kan wat de totstandbrenging van de Europese interne markt betreft lering
worden getrokken uit deze Amerikaanse ervaringen? Veel van de hiervoor
besproken (unificerende) factoren hebben bij en na de totstandkoming van
de EG ontbroken. Het economisch nationalisme tussen de Lid-Staten heeft
lange tijd, ook nu soms nog, de boventoon gevoerd. Er werd op gewezen
dat de nog bestaande ondernerningsrechtelijke en fiscale verschillen alsmede
psychologische factoren grensoverschri jdende fusies en zetelverplaatsingen
bemoeilijken en een vrije rechtskeuze binnen de EG, in die zin dat onderne-
mers zich ongeacht hun rechtsvorm in alle Lid-Staten kunnen vestigen, nog
niet zonder meer garanderen. Natuurlijk zijn er tal van andere oorzaken
aan te wijzen die mede hebben bijgedragen aan een 'Amerikaanse integratie' ,
zoals de aanwezigheid van een gemeenschappelijke taal en cultuur, het be-
staan van een monetaire eenheid (de 'dollar', die zelfs als 'internationaal
geld' of 'sleutelvaluta' wordt geaccepteerd)?" en het feit dat de veelal
kleine deelstatelijke bestuursapparaten zich over het algemeen snel conforme-
ren aan elkaars wetgevingen.i" Het ontbreken van deze basisvoorwaarden
roept geheel andere problemen op bij harmonisatie van de verschillende
nationale wetgevingen in de EG. Harmonisatie betreft dan in feite een geheel
ander niveau, waarbij bovendien rekening moet worden gehouden met over
het algemeen hoog-geindustrialiseerde Lid-Staten met gedetailleerde rechts-
ordes en eigen sociaal-economische tradities en gewoonten.f" Een
belangrijke hindernis is daarbij dat, anders dan in de Verenigde Staten,
bij de totstandbrenging van de Europese interne markt door harmonisatie
van nationale vennootschapswetgevingen ook aandacht wordt geschonken
aan het belang van de werknemers (medezeggenschap of 'bedrijfsdemo-
cratisering' in ruime zin).264

5 Conclusies en aanbevelingen

Naar mijn mening zou binnen de gehele Europese interne markt, evenals
in de Verenigde Staten, de incorporatietheorie moeten gelden. Elke Lid-Staat
zou 'full faith and credit' moeten verlenen aan overeenkomstig het

261 Korteweg en Keesing, 'Het modeme geldwezen', 14° druk (1979), p. 14-18.
262 Zie ook het congresverslag van de AEJ, p. 23; Landau, p. 55156.
263 De VS-federatie kwam immers tot stand tussen deelstaten die op dat moment nog niet zo

groot en ontwikkeld waren als nu.
264 Raaijrnakers, 'Een rechtsvergelijkende analyse', p. 215.
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rechtsstelsel van een andere Lid-Staat opgerichte vennootschappen. Binnen
een dergelijke markt, waar nationale vennootschappen als gelijkwaardig
worden beschouwd, bestaat aan een SE geen behoefte meer, zeker niet in
haar huidige vorm. De pogingen vanuit Brussel om de uiteenlopende regels
inzake de interne structuur van de vennootschap en werknemersmedezeggen-
schap te harmoniseren, kunnen mijns inziens beter worden gestaakt. In plaats
daarvan zouden de Lid-Staten meer wederzijds begrip moeten opbrengen
voor de keuzes die zij op bepaalde terreinen hebben gemaakt. Gezien de
huidige stand van harmonisatie zal van een 'race to the bottom' of een
'exportation of the weakest law'265 niet echt meer sprake kunnen zijn.
De Commissie zou haar aandacht moe ten rich ten op maatregelen die een
grensoverschrijdende juridische fusie of zetelverplaatsing mogelijk
maken.r" Nationale vennootschappen zouden dan werkelijk vrije vesti-
gingsmogelijkheden hebben en, op die terreinen waar nog verschiUen
bestaan, als 'Delaware companies' een competitie tussen de nationale
ondernemingsrechtelijke stelsels kunnen uitlokken (een 'harmonisation
through the market').

In zoverre zou het SE-Statuut toch zijn nut kunnen bewijzen. Zolang
een internationale juridische fusie en een grensoverschrijdende zetelverplaat-
sing met behoud van rechtspersoonlijkheid voor nv's nog niet algemeen
en zonder meer mogelijk worden geacht, en harmonisatie van deze regels
op korte termijn ook niet mag worden verwacht, zouden ondernemers de
SE-vorm met het oog hierop kunnen gebruiken. Men dient echter voor ogen
te houden dat bij het SE-Statuut hetzelfde probleem speelt als bij ontwerp-
richtlijn 10. Het feit dat op de SE, afhankelijk van de Lid-Staat van
vestiging, een minder vergaand medezeggenschapsmodel van toepassing
kan zijn, zal tot gevolg hebben dat een Lid-Staat vennootschappen naar
'eigen' nationaal recht van de fusie wenst uit te sluiten. De verankering
van de SE in het rechtsstelsel van de Lid-Staat van vestiging heeft ook
gevolgen voor een grensoverschrijdende zetelverplaatsing: de SE behoudt
weliswaar haar rechtspersoonlijkheid, maar zal haar statuten wei moeten
aanpassen aan het rechtsstelsel van het land van immigratie.

Ook wat de vormgeving van een grensoverschrijdende fusie op basis
van gelijkwaardigheid of nevenschikking betreft, zal de SE hinder
ondervinden van het feit dat zij voor een zeer groot deel 'hinkt' op nationaal

265 Geens, 'Toespraak bij het afscheid van professor W.C.L. van der Grinten als voorzitter
van de Commissie Vennootschapsrecht", NV 7111 jan. 1993, p. 5.

266 Zie Timmerman, WPNR 6094, p. 438.
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recht.P" Bij de oprichting van een enkele holding-SE zullen ondernemers
in principe dezelfde psychologische en fiscale bezwaren ondervinden als
bij het gebruik van nationale rechtsvormen. Ret geringe psychologische
voordeel dat de SE nog slechts ontleent aan haar naam en het gebruik van
de afkorting 'SE', zal rnijns inziens niet verhinderen dat de fusie-partners
als afzonderLijke topmaatschappijen willen blijven bestaan, met een eigen
nation ale identiteit en een eigen kring van aandeelhouders. Aileen een
daadwerkelijk supra-nationale rechtsvorm zou psychologische problemen
weg kunnen nemen.

Wat tenslotte de problemen betreft die een eenmaal operationeie multi-
nationale onderneming ondervindt, maakt het voor ondernemers vanuit
juridisch, fiscaal en psychologisch oogpunt weinig verschil of zij daarbij
gebruik maken van een nv of SE. Evenals in de Verenigde Staten kan ook
in de EG een vennootschap in meerdere of alle Lid-Staten in principe als
'single legal entity' optreden.i" Anders dan in de Verenigde Staten blijkt
de Europese markt echter nog onvoldoende geintegreerd om ook daadwerke-
lijk als nv of SE via nevenvestigingen te opereren. In zoverre blijft het voor
ondernemers aantrekkelijker om gebruik te maken van uit nationale
rechtsvormen opgebouwde groepsstructuren.

In de komende hoofdstukken wordt nader ingegaan op twee uiteenlopende
verschijningsvormen van de SE. In hoofdstuk 3 wordt nagegaan welke
mogelijkheden de SE biedt als beurs- en moedervennootschap. Biedt zij
ondernemers als top-holding of als enkelvoudige vennootschap (na voltooiing
van een juridische fusie) een aantrekkelijk alternatief als instrument voor
beheer en financiering? In hoofdstuk 4 staat de SE als joint venture centraal.
Daar luidt de vraag of er met het oog op het besloten karakter van de
verhouding tussen de partners wijzigingen in het Statuut noodzakelijk zijn.

267 "Andererseits kann man die Verwendung bereits erzielter Hannonisierungen und die
Riicksichtnahme auf nationale rechtliche Traditionen aber auch Positiv als Ausnutzung einer
'europarechtlichen Synergie' und als Ausdruck der Subsidiaritat des EG-Rechts verstehen,
das nicht weiter in nationale Rechte eingreifen sollte, als unbedingtnotig": WeWau, GmbHR
10/1992, p. 641/642, CML Rev. 29 (1992), p. 484/485.

268 Zie ook Raaijmakers, "Themis en Europa', p. 194.
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HOOFDSTUK3

De SE als beursvennootschap en moedermaatschappij

1 InIeiding

In hoofdstuk 2 werden de verschillende toepassingsmodellen van de SE
- de enkelvoudige vennootschap (single entity), de holding, de joint venture
en de dochter - vanuit verschillende gezichtspunten getoetst op hun waarde
voor ondernemers om multi-nationale ondernemingen vorm te geven. In
dit hoofdstuk zou ik de SE als enkelvoudige vennootschap en als holdingven-
nootschap vanuit twee andere invalshoeken willen belichten. Enerzijds de
oprichting en het functioneren van de SE als 'open' vennootschap, die voor
de financiering van haar eigen activiteiten en die van haar nevenvestigingen
of 'dochters' een beroep doet op het ter beurze beleggende publiek.
Anderzijds de SE die, als 'hoofd van de groep', leiding geeft aan haar
nevenvestigingen of dochters.

Het gaat met andere woorden om:
(i) de 'open', beursgenoteerde SE, die als 'moedermaatschappij' optreedt,
hetzij als pure holding tot beheer en financiering', hetzij als een SE met
eigen activiteiten; en
(ii) de 'open', beursgenoteerde SE, die als enkelvoudige vennootschap
nevenvestigingen in meerdere Lid-Staten in stand houdt.

De vraag is welke mogelijkheden de enkelvoudige of holding-SE als
beurs- en moedervennootschap" biedt in vergelijking met nationale nv's.
In het kader van die vraagstelling staat centraal welke rol de interne
structuur van de SE volgens het Statuut speelt. Ook hier maak ik een
onderscheid tussen (A) aspecten die spelen als de SE eenmaal operationeel
is, en (B) die welke zich eenmalig bij de oprichting van een SE kunnen
voordoen.

(A) Met de aspecten die zicb na de oprichting kunnen voordoen, heb
ik het oog op de (uiteenlopende) voorschriften inzake informatieverplichtin-
gen, noteringsvoorschriften, emissie van effecten, openbaar bod, en 'proxy

1 Vgl. de artt. 2: 153/263 lid 3 sub b BW.
2 Met 'moeder-SE' duid ik gemakshalve ook de enkelvoudige SE aan, die leiding uitoefent

over haar nevenvestigingen.
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solicitation' waarmee de beurs-SE in aanraking kornt. Wat de moeder-SE
betreft wijs ik op de bestuurlijke problemen, die zich lcunnen voordoen
met betrekking tot de medezeggenschap van werknemers in de top, de wijze
waarop de medezeggenschap van werknemers feitelijk wordt georganiseerd,
daaronder begrepen de interne bevoegdheidsverdeling tussen het bestuur
en het toezichthoudende orgaan, de invulling die haar organen kunnen geven
aan het vennootschappelijk be1ang, en de problemen die zij ondervindt in
het kader van haar centrale groepsleiding.

(B) De nadruk ligt echter op de eenmalige problemen bij de oprichting
ofhet tot stand brengen van de SE. Daarbij richt ik mijn aandacht in eerste
instantie op de rnoeilijkheden die de oprichtende vennootschappen
ondervinden bij de keuze voor een van de toepassingsmodellen van de SE,
in casu de enkelvoudige en holding-SE, en de procedurele aspecten in het
kader van de internationale juridische fusie en de fusie door oprichting van
een holding. Wat de eenmalige problematiek bij de keuze voor een bepaald
SE-model betreft, merk ik op dat van groot belang is wat de oprichters
voor ogen staat en welke functie de SE uiteindelijk krijgt. Aan de keuze
voor een van de toepassingsmodellen of verschijningsvormen van de SE
gaat met andere woorden een functionele analyse van de SE-vorm door
de oprichters vooraf. Gaat het hen slechts om samenwerking op een bepaald
terrein of het verrichten van enkele activiteiten via een afzonderlijke
rechtspersoon, dan kiezen zij voorde joint venture- respectieve1ijk dochter-
SE. Deze modellen komen in hoofdstuk 4 aan de orde. Wensen de
oprichtende vennootschappen al hun werkzaarnheden te integreren en samen
te bundelen onder een centrale leiding van een 'open' beurs-SE dan lcunnen
zij kiezen voor:
(i) een internationale juridische fusie, waarbij zij in een op te richten SE
samensmelten;
(ii) een fusie door oprichting van een gemeenschappelijke holding-SE,
waarbij zij als oprichtende vennootschappen blijven bestaan; of voor
(iii) een omzetting van een bestaande nv in een SE. Daarbij merk ik op
dat het Statuut uitsluitend de juridische fusie door oprichting van een
'verschijnende' SE regelt. De mogelijkheid van 'absorptie' door nv's uit
verschillende Lid-Staten met elkaar te laten fuseren en de verkrijgende nv,
die wil blijven bestaan, om te zetten in een SE zou ook het overwegen
waard zijn.?

\

3 Zie de niet-officiele 'werktekst' uit 1993 (art. 16 doc. 4517/93). Vgl. hoofdstuk Il van
richtlijn 3 (vgJ. art. 2:309 BW). Absorptie is mijns inziens weI mogelijk voor zover het
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Deze instrumenten kunnen ook gebruikt worden om internationale
reorganisaties binnen een bestaande groep van ondernemingen te realiseren.
Zo zou een nv haar Europese activiteiten kunnen onderbrengen onder een
SE door een bestaande sub-holding-nv om te zetten in een SE. Vervolgens
zou de nv (een groot deel van) de nationale dochters in deze Europese
divisie kunnen 'opruimen' door deze dochters in het kader van eenjuridische
fusie met de betrokken holding-SE te laten verdwijnen in een nieuw op
te richten SE.4 De ('single entity'-) SE zou tenslotte haar zetel, zonder
verlies van rechtspersoonlijkheid, kunnen verplaatsen naar een andere Lid-
Staat. Of ondernemers uiteindelijk overgaan tot het gebruik van de SE-vorm
hangt echter in grote mate af van het 'prijskaartje' dat aan de SE hangt:
haar interne structuur. In paragraaf 2 schets ik kort aan de hand van de
internationale juridische fusie (§ 2.1), de fusie door oprichting van een
holding (§ 2.2) en de omzetting (§ 2.3) de totstandkoming van de beurs-
en moeder-SE als enkelvoudige en holding-vennootschap. In paragraaf 3
wordt stilgestaan bij de procedures ter bescherming van aandeelhouders,
werknemers en crediteuren in het kader van de fusie.

Vervolgens kijk ik in hoeverre de regeling met betrekking tot de interne
structuur van de SE - met name de positie van de ava, de vorm van
toezicht, de medezeggenschap van werknemers, de bevoegdheidsverdeling
tussen de organen en de besluitvorming - problemen zal opleveren voor
de toelating van de SE tot de beurs (§ 4), dan weI het uitoefenen van
centrale groepsleiding of het instandhouden van nevenvestigingen (§ 5).
Dit zijn weliswaar problemen die uiteindelijk spelen als de SE eenmaal
bestaat, maar zij vormen voor de oprichters belangrijke kwesties waarover
zij zich moeten buigen voor en bij de oprichting en vormgeving van de
SE. Bij het opmaken van het fusievoorsteI en het vaststellen van de statu ten
van de toekomstige SE zullen zij er rekening mee moeten houden dat
bijvoorbeeld de structuurregeling, een beperking van het stemrecht, of een
andere vorm van oligarchie of bescherming tegen onvriendelijke ovememin-
gen, de uitgifte van effecten ter beurze en het aanvragen van een beursnote-
ring in de weg kan staan. Watde 'moeder-SE' betreft, dienen de oprichters
zich te realiseren dat de SE problemen kan ondervinden als werknemers
van haar buitenlandse nevenvestigingen een recht op medezeggenschap in
haar RvT wordt geboden, terwijl zij zelf geen activiteiten uitoefent, maar

een zuiver nationale juridische fusie betreft, waarbij een SE fuseert met een andere SE of
een nv die hun zetel in dezelfde Lid-Staat hebben. Op grond van art. 132 Vo. geldt dan
immers het nationale recht van de zetel-lidstaat dat op grond van richtlijn 3 is geharmoniseerd.

4 De holding-SE die als zodanig wil blijven bestaan, zou zoals gezegd de mogelijkbeid moeten
hebben om in het kader van de juridische fusie a1s 'absorberende' vennootschap op te treden.
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zich beperkt tot beheer en financiering van haar nevenvestigingen,
groepsmaatschappijen en deelnemingen.

2 Welke technieken biedt het Statuut voor de totstandkoming van
de SE als enkelvondige vennootschap of holdingmaatschappij?

2.1 De intemationale juridische fusie waarbij de oprichtende vennoot-
schappen in een op te richten SE samensmelten (artikelen 2 lid 1
jo. 17 tim 30bis Vo.)

Wensen de oprichtende vennootschappen juridisch samen te smelten en
al hun werkzaamheden daadwerkelijk te integreren in een SE, dan zullen
zij moeten kiezen voor een internationale juridische fusie. In het kader van
een juridische fusie vindt een vermogensovergang onder algemene titel
plaats. Door een rechtshandeling gaan de activa en pass iva van de
oprichtende vennootschappen onder algemene titel over op de SE, worden
de aandeelhouders autornatisch aandeelhouder in de SE en worden de
oprichtende vennootschappen ontbonden, zonder dat wordt overgegaan tot
vereffening (artikelen 17 lid 1jo. 27 lid 1 VO.).5De oprichtende vennoot-
schappen smelten kortom samen tot een SE. Zij blijven in de regel als
juridisch onzelfstandige nevenvestigingen werkzaamheden uitoefenen.
Uiteindelijk kan dus - ook op een lager niveau binnen een bestaande groep
- een enkelvoudige vennootschap met buitenlandse nevenvestigingen tot
stand worden gebracht.

In hoofdstuk 2 merkte ik echter op dat het functioneren als 'single entity'
binnen de EG nog problemen oplevert en dat ondernemers de voorkeur
geven aan het gebruik van lokale rechtsvormen. Verwacht mag worden
dat na de internationale juridische fusie weliswaar de oprichtende vennoot-
schappen verdwijnen, maar voor het overige ook onder de SE een concern-
structuur 'blijft hangen'. Van groot belang is niettemin dat de Commissie
via de omweg van het SE-Statuut6 voor nv's in principe de mogelijkheid

5 Vgl. de artt. 2:309 jo. 311 BW. Bestaat op grond van de ruilverhouding recht op een
geldelijke bijbetalingdan mag deze maximaal 10 % van de nominale waarde van de uitgereikte
aandelen bedragen (art. 17 lid I slotzin Yo.; zie ook art. 2:325 lid I BW). De mogelijkheid
dat een nominale waarde ontbreekt en een maximum bijbetaling van 10% van de fractiewaarde
kan plaatsvinden (art. 17 lid I Yo. 1989; vgl. de artt. 3 en 41eden I richtlijn 3) is op voorstel
van het EP in de tekst uit 1991 geschrapt. Ook de nv die al in staat van vereffening verkeert,
kan deelnemen aan de fusie, mits nog niet is begonnen met de verdeLing van haar vermogen:
art. 2:3!O lid 5 BW (o.g. v. art. 3 lid 2 richtlijn 3).

6 Men zou verwachten dat de Commissie ontwerp-richtlijn 10 nieuw leven in zou blazen.
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creeert om een internationale juridische fusie te realiseren en hen een basis
biedt om via een dergelijke reorganisatie als multi-nationale 'single entity'
te opereren. Bovendien biedt het Statuut nationale nv's de mogelijkheid
om door middel van een internationale juridische fusie materieel een
grensoverschrijdende zetelverplaatsing te bewerkstelligen, door in een andere
Lid-Staat een (holding-) SE op te richten en hiermee vervolgens als verdwij-
nende vennootschap te fuseren.

De totstandkoming van de SE door middel van de internationale
juridische fusie wordt behalve voor reeds bestaande SE's (artikel 3 Lid I
Vo.), evenals in de derde en ontwerp-tiende richtlijn, uitsluitend opengesteld
voor naamloze vennootschappen en haar buitenlandse equivalenten van het
'open' type (artikel 2 lid 1 Vo.). Als argument werd door de Commissie
aangevoerd dat een internationale juridische fusie een eenvoudige ornwisse-
ling van de aandelen der oprichtende vennootschappen veronderstelt.
Besloten vennootschappen (bv's) worden naar mijn mening ten onrechte
uitgesloten.? Zij zullen zich eerst naar nationaal recht moeten omzetten
In een nv.

2.2 Defusie door oprichting van een holding-Sli waarbij de oprichtende
vennootschappen blijven bestaan (artikelen 2 lid lbis jo. 31 en 31bis
Vo.)

Staat de oprichters een fusie voor ogen, waarbij zij als juridisch ze!fstandige
(werk-) maatschappijen wensen te blijven voortbestaan, dan kunnen zij
kiezen voor de oprichting van een holding-SE. Anders dan bij de juridische
fusie gaat in het kader van deze aandelenfusie het vermogen van de
oprichtende vennootschappen niet onder algemene tite! over op de SE,
worden hun aandeelhouders niet van rechtswege aandeelhouder van de SE,
en houden de oprichtende vennootschappen niet op te bestaan. 8 De SE gaat

7 Toelichting van de Commissie bij art. 2 lid I Yo. 1975 en 1989. Een eventuele toegang
van by's tot de juridische fusie in een SE wil de Commissie pas regelen na wijziging van
richtlijn 3 terzake; zie ook Sanders, 'De Europese Vennootschap', TVVS 91110, p. 250.
De Commissie verliest mijns inziens uit het oog dat bijvoorbeeld bij de bv en de GmbH
uitsluitend de aandelenomwisseling door individuele aandeelhouders wordt beperkt (voor
de bv wijs ikop de blokkeringsregelingen de 'op naam stelling' van aandelen; voor de GmbH
op haar kapitaalstructuur en de vormvoorschriften in § 15 GmbHG). In het kader van een
juridische fusie, waarbij de aandeelbouders automatisch aandeelhouders worden van de
verkrijgende vennootschap speelt dit probleem niet. Naar Nederlands en Duits recht is dit,
althans voor nationale juridische fusies, onderkend (art. 2:308 BW; §§ 19 tim 37 Verschmel-
zungsgesetz).

8 De mogelijkbeid dat de nationale wetgeving ontbinding voorschrijft van een vennootschap
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ten opzichte van de oprichtende vennootschappen fungeren als een holding
c.q. moedervennootschap. UiteindeIijk komt dus een groep of concern tot
stand. Ook dit SE-model leent zich voor toepassing op een lager niveau
binnen een bestaande groep. Zo kunnen bijvoorbeeld de Europese werkmaat-
schappijen binnen een groep een holding-SE oprichten, die ten opzichte
van hen gaat fungeren als sub-holding.

In het Statuut 1991 wordt de fusie door oprichting van een holding-SE
niet aileen mogelijk gemaakt voor nv's maar ook voor by's. Dat behoeft
geen probleem te zijn, maar is wei opmerkelijk als men bedenkt dat de
Commissie de bv van een juridische fusie uitsluit met een argument dat
nu juist bij deze aandelenfusie wei een rol speelt. Hier dienen de aandeel-
houders in elk der oprichtende vennootschappen immers individueel ten
minste 51 % van de aandelen om te wisselen voor aandelen in de nieuw
opgerichte SE (artikel 31 lid 2 Vo.). Een handeling die bij de bv krachtens
de verplichte statutaire blokkeringsregeling en de 'op naam stelling' van
de aandelen kan worden bemoeilijkt. De Commissie verwacht kennelijk
weinig problemen, aangezien geen volledige maar nog 'slechts' een
omwisseling van ten rninste 51 % is vereist. Men dient echter te bedenken
dat voor een besluit tot 'deblokkering' krachtens de statuten een aanmerke-
lijk hoger percentage van de stemmen kan gelden", zodat ook een
omwisseling van 51% problemen kan opleveren en uiteindelijk de oprichting
van de holding-SE kan verhinderen (artikel 31 bis Vo.). Overigens moet
de opgerichte SE naar mijn mening aandeelhouders in de gelegenheid stellen
om aIle aangeboden aandeJen naar evenredigheid om te wisselen.'?

2.3 De omzetting van een nv in een SE (artikelen 2 lid 3)0. 37bis Va.)

Een nv die overeenkomstig het recht van een Lid-Staat is opgericht en haar
statutaire zetel en hoofdbestuur in de EG heeft, kan zich ook omzetten in
een SE, mits zij een dochter of een nevenvestiging in een andere Lid-Staat

waarvan de aandelen in een hand samenkomen (tweede zin van art. 31 lid I Vo.) miskent
naar mijn mening hetgeen inmiddels in de twaalfde richtlijn inzake de eenpersoonsvennoot-
schap is vastgesteld. Deze zin kan dus worden geschrapt.

9 Men kan bijvoorbeeld denken aan een percentage van 90% der stemmen op een vergadering
waar ten minste 50 % van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Let wei: de verhandel-
baarheid van de aandelen mag niet uiterst bezwaarlijk of onmogelijk worden gemaakt (artikel
2: 195 lid 7 BW).

10 Beschouwt men dit als het uitbrengen van een openbaar bod tot aankoop of ruil door de
holding-SEop de aandelen in de oprichteode vennootschappen, dan kan in dit verband worden
gewezen op art. 16 ontwerp-richtlijn 13 (overtekening van het aanbod).
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heeft dan die van haar hoofdbestuur (artikel 2 lid 3 Vo.). II De omzetting
leidt noch tot ontbinding, noch tot de vorming van een nieuwe rechtsper-
soon, aldus artikel 37bis Vo. Voor een (moeder- of dochter-) nv kan een
omzetting in een SE ook aantrekkelijk zijn om nadien op grond van het
Statuut haar zetel naar een andere Lid-Staat te verplaatsen, zonder dat zij
dient te worden ontbonden en vereffend. De aldus totstandgekomen SE
moet uiteraard wei voldoen aan de voorwaarden van de verordening (en
de richtlijn).

Het bestuurs- of leidinggevende orgaan van de betrokken nv stelt een
voorstel op met betrekking tot de juridische en economische aspecten van
de omzetting." De omzetting, evenals de oprichtingsakte en de statuten
van de SE, wordt goedgekeurd door de ava conform het recht van de zeteI-
lidstaat van de nv. Zo verlangt Nederland op grond van artikel 2: 18 BW
naast een besluit tot omzetting onder meer een besluit tot statutenwijziging
en een notariele akte van omzetting. Bovendien is op grond van artikel2:72
BW een ministeriele verkJaring van geen bezwaar en een accountantsverkJa-
ring als bedoeld in artikel 2:393 BW nodig."

3 Procedures bij de totstandkoming van een SE in het kader van
een internationale juridische fusie en de oprichting van een
gemeenschappelijke holding

3.1 Algemeen

In Titel n van het Statuut wordt een beknopte regeling getroffen voor de
oprichting van een SE. Afdeling 1 (artikelen l lbis, 12 en 16 Vo.) bevat
een aantal algemene voorschriften, terwijl in de afdelingen 2 tim 6
bijzondere regels worden gegeven met betrekking tot de uiteenlopende
oprichtingsmodaliteiten. Specifieke voorschriften met betrekking tot de
internationale juridische fusie en de oprichting van de holding-SE vindt
men in afdeling 2 (artikelen 17 tim 30bis Vo.) respectievelijk afdeling 3

II in de 'werktekst' uit 1993 word! verlangd dat zij die docbter of nevenvestiging ten minste
twee jaar beeft (art. 2 lid 4).

12 In de 'werktekst' uit 1993 wordt gesproken over een voorstel tot omzetting en een rapport
inzake de juridiscbe en economiscbe gevolgen, waarbij de gevolgen voor de aandeelbouders
worden vermeld (art. 36 lid 4).

13 De 'werktekst' uit 1993 eist dat het voorstel tot omzetting wordt gepubliceerd (art. 36 lid
5; vgl. art. 3 richtlijn 1 jo. art. 2: 18 lid 7 BW), dat een accountantsverklaring wordt
opgemaakt (lid 6), en dat de ava het voorstel tot omzetting en de statuten van de SE goedkeurt
(lid 7).
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(artikelen 31 en 31bis VO.).14 De regeling in het Statuut is zoals gezegd
zeer summier. Aan de oprichting van de holding-SE zijn in afdeling 3 slechts
twee artikelen gewijd. IS Het meest uitvoerig is nog de regeling in afdeling
2 wat betreft de totstandkoming van de SE door middel van een internationa-
Ie juridische fusie: de artikelen 17 tim 30bis Vo. Dit is niet verwonderlijk
als men bedenkt dat de oprichtende vennootschappen in dat geval uit de
nationale rechtssfeer van een Lid-Staat kunnen verdwijnen." De tekst in
afdeling 2 komt in grote lijnen overeen met die in de derde en ontwerp-
tiende richtlijn.

Op grond van artikel l lbis Va. is, onverminderd hetgeen uitdrukkelijk
in titel II wordt bepaald, op de oprichting van de SE ook de wetgeving
inzake naamloze vennootschappen van de Lid-Staat van vestiging van de
SE van toepassing. Wat de totstandkoming van een SE door middel van
een internationale juridische fusie betreft zal, als de SE haar zetel in
Nederland vestigt, titel 7 boek 2 BW, die op grond van de derde richtlijn
is geintroduceerd, cumulatief van toepassing zijn. Het nationale nv-recht
kan de regeling in titel IIvan het Statuut - ook wat de oprichting van een
holding-SE betreft - dus zonder meer aanvullen, in die zin dat zij niet
aileen eventuele leemten opvuJt, maar ook naast de uitdrukkelijke
voorschriften haar gelding behoudt, mits zij niet in strijd is met de tekst
of de strekking van het Statuut. Hierna zal blijken dat het Statuut op een
aantal plaatsen noopt tot een aanpassing van titel 7.

Men kan zich afvragen of Lid-Staten een uitdrukkelijke wettelijke
regeling dienen te treffen om - in het kader van een internationale
juridische fusie - het verdwijnen van een (naamloze) vennootschap en
de overgang onder algemene titel van al haar goederen uit hun nationale
rechtssfeer mogelijk te rnaken." Naar mijn mening is dat in principe niet
het geval bij een internationale juridische fusie waarbij een SE tot stand

14 Afdeling 4 (art. 34 en 351id 2 Vo.) geeft regels voor de opricbting van de gemeenscbappelijke
dochter-Sli. In afdeling 5 zijn afzonderlijke regels voor de opricbting van de docbter-SE
geschrapt. Afdeling 6 (art. 37bis Vo.) met betrekking tot de ornzetting besprak ik kort
biervoor in § 2.3.

15 In de 'werktekst' uit 1993 (artt, 31 tim 33) wordt een uitvoeriger regeling voorgesteld.
16 Art. 132 lid 2 Vo. bepaalt uitdrukkelijk dat titel II (afdeling 2) van toepassing is als de

opricbtende vennootscbappen bun zetels in verscbillende Lid-Staten bebben. Is dat niet bet
geval, bevinden bun zetels zicb in een Lid-Staat, dan is bet nationale recbt van de betrokken
Lid-Staat, dat op grond van de derde ricbtlijn is geharmoniseerd, van toepassing (lid I).

17 Raaijmakers wees reeds op de beperkte territoriale werking van titel7 boek 2 BW: "Een
Nederlandse nv ofbv kan derbalve nietals verkrijgendeofverdwijnende vennootschapoptre-
den in een juridische fusie met een buitenlandse vennootschap"; 'De juridiscbe fusie',
Rechtspersonen, commentaar bij artikel 308 (p. 7/8).

134



De SE als beursvennootschap en moedermaatschappij

komt. Een dergelijke wettelijke regeling zou immers de rechtstreekse
werking van de regeling in de verordening miskennen. Vanuit een oogpunt
van rechtszekerheid zou een uitdrukkelijke wettelijke regeling echter wei
wenselijk zijn. Daarbij denk ik aan een aantal belangrijke rechtsgevolgen
die aan een internationale juridische fusie zijn verbonden. Weliswaar tracht
de Commissie door een nauwere aansluiting bij de regeling in de derde
richtlijn eenzelfde bescherrning te bieden als in het geval van een nationale
juridische fusie. Hierna zal blijken dat de derde richtlijn daarvoor
onvoldoende houvast biedt. Ter voorkoming van problemen zou op grond
van de tiende richtlijn een nationale regeling kunnen worden getroffen."
Ik denk daarbij in Nederland aan een aanpassing van de artikelen 2:308
tim 310 BW. Wat de juridische fusie tot oprichting van een SE betreft zou
naar mijn mening ook kunnen worden volstaan met een voorschrift in de
'Wet tot uitvoering van het SE-Statuut'. Daarin zouden naast een aantal
specifieke voorschriften uit boek 2 BW bovendien, aanvullend op titel V
van het Statuut, de jaarrekeningvoorschriften van titel 9 boek 2 BW van
toepassing moeten kunnen worden verklaard, evenals - overeenkomstig
de wet tot uitvoering van de EESV -verordening - de enqueteregeling (titel
8, afdeling 2, boek 2 BW).

3.2 Het voorstel tot een intemationale juridische fusie en tot oprichting
van een holding-SE

Indien de oprichters een internationale juridische fusie of een fusie door
oprichting van een gemeenschappeLijke holding-SE beogen, dienen zij in
eerste instantie een voorstel daartoe op te stellen. De bestuurs- of
leidinggevende organen van de oprichtende vennootschappen stellen dan
in onderling overleg ieder hun eigen (maar weI geIijkluidend) voorstel tot
juridische fusie (artikel18 Vo.) respectievelijk tot oprichting van een holding
(artikel 31 lid 2 Vo.) op.

In het kader van een intemationale juridische fusie moet het voorstel
ten minste de volgende gegevens vermelden (artikel 18 lid 1 VO.)19:(a)

18 Zoals ik reeds eerder opmerkte zal Duitsland een uitdrukkelijk voorbehoud willen maken
voor rover voor de SE een minder vergaand medezeggenschapsmodel zaI gelden. Zie art.
1 lid 3 ontwerp-richtlijn 10 en de 'werktekst' uit 1993 (art. 18); zie hoofdstuk 2, § 3.1.1.

19 Vgl. art. 2:3121jd I jo. art. 2:326 lid I BWen § 340 AktG. Artt. 5 en 23 richtlijn 3; art.
5 lid I ontwerp-richtlijn 10. Het fusievoorstel wordt bij authentieke akte opgenomen als
de nationale wetgeving, waaronder een der oprichtende vennootschappen vall. zulks voor-
schrijft (art. 18 lid 2 Vo.). Op grond van de artt. 2:312 lid 4 en 326 lid 2 BW moeten de
bestuurders en de commissarissen van de te fuseren rechtspersonen het voorstel ondertekenen
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de naam en de zetel van de oprichtende vennootschapperr" en de voorgeno-
men naam en zetel van de SE; (b) de ruilverhouding van de aandelen en
eventueel het bedrag van bijbetaling"; (c) de wijze waarop de aandelen
in de SE worden uitgereikt; (d) de datum vanaf welke deze aandelen recht
geven in de winst te delen, alsmede elke bijzondere regeling betreffende
dit rechr"; (e) de datum vanaf welke de handelingen van de oprichtende
vennootschappen boekhoudkundig worden geacht voor rekening van de
SE te zijn verricht"; (f) de rechten die de SE aan de houders van aandelen
met bijzondere rechten en aan de houders van andere effecten dan aandelen
toekent, of de jegens hen voorgestelde maatregelerr"; (g) elk bijzonder
voordeel dat aan deskundigen, als bedoeld in artikel21 lid 1 Vo., en aan
leden van het bestuurs- of leidinggevende dan wel de toezichthoudende
organen van de oprichtende vennootschappen wordt toegekend".

Deze lijst kan worden aangevuld door de oprichtende vennootschappen.
Opmerkelijk is echter dat, volgens de Commissie in haar toelichting bij
artikel 18, de Lid-Staten geen nadere publicatieverplichtingen mogen stellen.
Dit is dus een uitzondering op artikel 11 bis lid I Vo., op grond waarvan
het nationale nv-recht van de zetel-lidstaat van de SE onverminderd (dus
naast) de regeling in titel II van het Statuut van toepassing is. Naar mijn
mening kan de Commissie niet bedoeld hebben dat Nederland de fuserende
nv niet zou kunnen verplichten om de volgende gegevens in het fusievoorstel
te vermelden: de ontwerp-akte van oprichting en/of de statuten van de SE
(artikeI2:312 lid 2 sub b), de samenstelling van het bestuurs- ofleidingge-
vende orgaan (sub e), de voornemens omtrent voortzetting of beeindiging
van de werkzaamheden (sub h), wie tot goedkeuring van het fusiebesluit
bevoegd is (sub i), alsmede de invloed van de fusie op de grootte van de
goodwill, het agio en de uitkeerbare reserves in de balans van de SE (artikel
2:326 lid 1 sub c) en het aantal aandelen dat eventueel zal worden inge-
trokken (sub d). Het voorstel, dat als basis dient voor het besluit van de
ava tot fusie (artikel 22 Vo.), zou in dat geval de aandeelhouders immers

en goedkeuren. Voor een structuur-RvC blijkt de goedkeuringsbevoegdheid ook uit artt.
2: 164/274 lid I sub d BW. Het ontbreken van een ondertekening moet o. v. v. de reden worden
vermeld.

20 Vgl. art. 2:312 lid 2 sub a BW, zij bet dat de rechtsvorm Diet meer vermeld behoeft te
worden. De rechtsvorm van de oprichtende vennootschappen moet echter weI o.g. v. art.
19 lid 2 Yo. worden gepubliceerd.

21 Vgl. art. 2:326 lid I sub a BW.
22 Vgl. art. 2:326 lid I sub b BW.
23 Vgl.art.2:312Iid2subfBW.
24 Vgl. art. 2:312 lid 2 sub c BW.
25 Vgl. art. 2:312 lid 2 sub d BW.
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belangrijke informatie omtrent hun rechtspositie onthouden." Ik denk met
name ook aan de keuze voor een medezeggenschapsmodel. Artikel 3 van
de aanvullende richtlijn verzekert echter dat de onderhandelingen hieromtrent
deel uitmaken van de oprichtingsprocedure (zie § 3.6).27

Aangezien de oprichtende vennootschappen bij oprichting van een
holding-SE blijven bestaan, behoeven de besturen in het voorstel tot
oprichting op grond van artikel31 lid 2 Vo. enkel de in artikel18 Vo. onder
a tim c opgesomde gegevens te vermelden, alsmede de redenen van
oprichting en het percentage van de aandelen dat de oprichtende vennoot-
schappen in de holding-SE moeten inbrengen (minimaal 51 %).28

3.3 Het bestuursverslag en publicatie van het voorstel

In het kader van de totstandbrenging van een SE door middel van een
intemationale juridische fusie stelt het bestuur van elk van de oprichtende
vennootschappen een schriftelijk verslag op waarin het fusievoorstel, en
met name de ruilverhouding van de aandelen en de bijzondere problemen
die zich bij de waardering hebben voorgedaan, vanuit juridisch en
economisch oogpunt worden toegelicht en verantwoord (artikel20 VO.).29
Elk van de oprichtende vennootschappen moet het fusievoorstel uiterIijk
een maand voor de bijeenkomst van de ava, die over het voorstel moet
beslissen, openbaar maken in het nationale register en inschrijven in het
nationale publicatieblad: voor Nederland het handelsregister en de
Staatscourant (artikel 19 lid 1 Vo.). Ter informatie van de aandeelhouders

26 In art. 22 Vo. staat dat de ava goedkeuring moet verlenen aan het fusievoorstel en de
oprichtingsakte a1smede de statuten, indien deze laatste in een afzonderlijke akte zijn
opgenomen. De tekst verplicht eehter niet om de oprichtingsakte en/of de statuten van de
op te rich ten SE in het fusievoorstel op te nemen.

27 De Commissie is van plan om, met het oog op art. 24bis Vo., ook de statuten van de SE
en het op haar toepasselijke medezeggenschapsmodel op te nemen in de lijst van art. 18
Vo. In de 'werktekst' uit 1993 wordt zulks ook voorgesteld (art. 18 lid I sub h en i).

28 O.g. v. de 'werktekst' uit 1993 (art. 31 lid 2) bevat het voorstel totoprichtingvan de holding-
SE een rapport m. b. t. de juridische en eeonomiscbe aspeeten van de oprichting/fusie en
de gevolgen voor de aandeelbouders; de biervoor sub a, b, c, f en g vermelde gegevens;
de statu ten en de vorm van werknemersmedezeggenscbap in de SE; a1smede bet minimumper-
centage om te ruilen aandelen. Ik zou het wenselijk achten als in het voorstel ook
mededelingen worden gedaan orntrent een eventuele blokkeringsregeling.

29 Vgl. art. 2:313 jo. art. 2:327 BW. Via art. 11bis Vo. zal bet bestuur n.m.m. ook aandacht
moeten besteden aan de sociale gevolgen van de fusie (lid I) eo de bijzondere rechten die
anderen dan de SE jegens de oprichtende en verdwijnende vennootschappen hebben (lid
3). Vgl. het 'Verschmelzungsbericht' in § 340a AktG. Artt. 9 eo 23 lid I ricbtlijn 3. Een
uitvoerig of gedetailleerd verslag is Diet meer vereist (vgl. art. 20 Vo. Statuut 1989).
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moeten de volgende gegevens worden vermeId: (a) de rechtsvorm, naam
en zetel van de oprichtende vennootschappen; (b) het register en het nummer
van inschrijving; en (c) de voorgenomen naam en zetel van de SE (lid 2).30
Tevens vermelden zij op welke wijze hun crediteuren worden beschermd
(lid 3) en lichten zij de ava's in omtrent het gekozen medezeggenschapsmo-
del dan weI het standpunt van de werknemersvertegenwoordigers terzake
(artikel 3 lid I RI.). ArtikeI2:314 BW schrijft voor dat de oprichtende nv
het fusievoorstel tezamen met de Iaatste drie (nog niet vastgestelde)"
jaarrekeningen, accountantsverklaringen en jaarverslagen in het handeisre-
gister moet inschrijven. Bovendien moet het bestuur van de nv deze stukken,
inclusief eventuele schriftelijke adviezen of opmerkingen van de OR (zie
§ 3.6), ter inzage neerleggen ten kantore van de nv dan weI de woonplaats
van een bestuurder. Hiervan doen de oprichtende vennootschappen meldi ng
in een landelijk verspreid dagblad;"

Voor de oprichting van een holding-SE zijn geen specifieke regels
opgenomen omtrent de vorm van het voorstel, het bestuursverslag, de
publicatie van het voorstel en de termijn waarbinnen dat moet gebeuren.
Op grond van artikel I Ibis Vo. is echter, met het oog op de bescherming
van de belangen van minderheidsaandeelhouders, crediteuren en werkne-
mers, het nationale nv-recht van de zetel-lidstaat van de SE van toepas-
sing.F'

3.4 Het accountantsverslag

Artikel 21 Vo. bepaalt dat het voorstel tot een intemationale juridische
fusie voor elk van de fuserende vennootschappen door van hen onafhanke-
lijke, door een rechterlijke of administratieve instantie van de zetel-lidstaat
van de betrokken vennootschap aangewezen of toegelaten, deskundigen"

30 Vermelding van naam en zetel van de oprichtende vennootschappen alsmede van de
toekomstige SE acht ik overbodig, nu deze gegevens reeds in het fusievoorstel staan vermeld.
De voorwaarden betreffende het toezicht op de rechtmatigheid van de fusie (artt. 24 en 24bis
Vo.), die de datum bepalen waarop de fusie en de oprichting van de SE van kracht worden
(art. 2S Vo., Statuut 1989), behoeven niet meer gepubliceerd te worden.

31 Art. 2:313 Lid 2 BW.
32 Vgl. § 340d AktG; artt. 6 en 23 lid 1 richtlijn 3; art. 6 ontwerp-richtlijn 10.
33 G.g. v. de 'werktekst' uit 1993 (art. 31 lid 3) dient het voorstel tot oprichting van de holding-

SE te worden gepubliceerd overeenkomstig hetgeen, volgens richtlijn I, is bepaald in de
Lid-Staten, ten minste een maand voor de ava zich over het voorstel uitspreekt.

34 Dat kan een natuurlijkeof rechtspersoon zijn (art. 21 lid Ibis Vo.). Dat zij daarbij grensover-
schrijdende onderzoeksmogelijkheden hebben, beoogt lid 4 te onderstrepen (vgl. art. 2:328
lid 4 BW).
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wordt onderzocht en dat deze deskundigen voor de aandeelhouders een
schriftelijk verslag opstellen: een accountantsverslag. 35 Zij geven daarin
ten minste aan volgens welke methoden de voorgestelde ruiIverhouding
is vastgesteld, of deze passend zijn en tot welke waarden zij elk afzonderlijk
leiden."

In artikel 32 lid 2 Statuut 1989 werd artikel 21 ook van toepassing
verklaard met betrekking tot de oprichting van een holding-SE. In 1991
is deze bepaling echter geschrapt. Ter bescherming van de aandeelhouders
van de oprichtende vennootschappen zal ook nu op grond van artikel 11bis
Vo. het nationale 'zetelrecht' moeten worden geraadpleegd. Het toezicht
van een accountant op de omruilverhouding en de omvang van het eigen
vermogen van de oprichtende vennootschappen mag mijns inziens niet
ontbreken."

Artikel 30bis Vo. schrijft voor dat als een oprichtende vennootschap ten
minste 90% van de aandelen in de andere oprichtende vennootschap bezit,
conform het nationale recht van de zetel-lidstaat van de eerstgenoemde
vennootschap, een vereenvoudigde fusieprocedure kan worden gevolgd.
Voor Nederland geldt dan artikel 2:333 BW (concern- en zusterfusie),

35 vgl. § 340b AktG (,verschme1zungspriifer'); artt. 10 en 23 lid 4 richtlijn 3; art. 8ontwerp-
richtlijn 10.

36 Bovendien dienen zij een oordeel geven over het betrekkelijke gewicht dat aan deze methoden
is gehecht. Als bron zaJ niet slechts bet fusievoorstel dienen, maar zeker ook bet
bestuursverslag dat, conform art. 2:327 BW, hieromtrent informatie dient te bevatten. Art.
2:328 lid I BW schrijft voor dat de accountant ook moet verklaren dat het eigen vermogen
van de oprichtende vennootschappen op de dag waarop de jaarrekening (of tussentijdse
vermogensopstelling) betrekking heeft ten minste gelijk is aan het nominaal gestorte bed rag
op de nieuwe aandelen met bijbetalingen. De oprichtende vennootschappen mogen gezamenlijk
verzoeken om de aanwijzing van een accountant over te laten aan een rechterlijke of
administratieve instantie uit een der betrokken Lid-Staten. In dat geval kan worden volstaan
met een accountantsverslag, hetgeen een aanzienlijke besparing van tijd en kosten zaJ
opleveren (vgl. art. 2:328 lid 3 BW). Voorwaarde is echter dat aile nationale wetgevingen,
van toepassing op de oprichtende vennootschappen, de inschakeling van een accountant
voorschrijven (art. 21 lid 4/5 Yo.).

37 Ook bij de aandelenomwisseling in het kader van de oprichting van een holding kunnen
waardeverschuivingen optreden tussen de aandeelhouders van de oprichtende vennootschappen:
de aandeelhouders van de ene oprichtende vennootschap krijgen bijv. een gunstiger ornruil-
verhouding dan de aandeelhouders van de andere; Hommelhoff, AG 10/1990, p. 425/426.
Vgl. de problematiek rondom de voorgenomen fusie tussen de KLM en BA. Neemt men
aan dat de holding-SE een (openbaar) bod uitbrengt op de aandelen van de oprichtende nv's,
dan zou hoofdstuk r van de SER-Fusiecode van toepassing kunnen zijn. In de 'werktekst'
uit 1993 (art. 31 leden4 en 5) wordt een expliciete regeling omtrent de accountantsverklaring
voorgesteld.
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hetgeen betekent dat het fusievoorstel niet de gegevens als venneld in artikel
2:326 BW behoeft te bevatten, geen extra bestuursmededelingen behoeven
te worden gedaan (artikel 2:327 BW) en geen deskundigenonderzoek behoeft
te worden verricht. 38

3.5 Bescherming van crediteuren in het kader van een intemationale
juridische fusie

In het kader van een juridische fusie gaat het gehele vermogen, waaronder
alle rechten en plichten, van de oprichtende vennootschappen onder
algemene titel over op de SE. De crediteuren, obligatiehouders en houders
van andere effecten dan aandelen, waaraan bijzondere rechten zijn
verbonden, kunnen in dat geval het risico lopen dat zij in een ongunstiger
verhaalspositie komen te verkeren. De oprichtende vennootschap verdwijnt
immers als rechtspersoon en het kan zijn dat de SE, waarop hun vorderingen
onder algemene titel overgaan, hen minder waarborgen biedt. 39 Bij de
fusie door oprichting van een holding speelt dit probleem niet: de
crediteuren krijgen in dat geval geen nieuwe debiteur, maar behouden hun
vorderingen op de oprichtende vennootschappen.

Met het oog op de beschenning van de belangen van crediteuren en
obligatiehouders in het kader van een juridische fusie, wordt hen op grond
van de derde richtlijn in alle nationale wetgevingen een recht geboden "op
passende waarborgen wanneer de financiele toestand van de vennootschappen
die de fusie aangaan deze bescherming nodig maakt". Een uitzondering
wordt gemaakt voor zover crediteuren al over passende waarborgen beschik-
ken." Houders van andere effecten dan aandelen die een bijzonder recht
hebben jegens een verdwijnende nv, zoals een obligatie, een recht op
winstuitkering of een voorkeursrecht, moeten een gelijkwaardig recht in
de SE krijgen." Indien echter sprake is van een intemationale juridische

38 Anders dan art. 30bis Vo. vereist art. 2:333 BW het bezit van aile aandelen. Het zou
wenselijk zijn als oak de 'driehoeksfusie' (art.2: 334 BW) expliciet mogelijk zou zijn gernaakt.
De 'werktekst uit 1993 (art. 30) knoopt aan bij de fusie door absorptie, en maakt een
onderscbeid tussen bet bezit van aile aandelen en stemrecbten en bet bezit van 90%.

39 De balansverhoudingen kunnen na de samensmelting bijvoorbeeld ongunstiger zijn. Zie
Raaijmakers, Recbtspersonen, commentaar bij artikel 316 (p. 2 e.v.). In de regel zal de
verbaalsmogelijkheid van een crediteur door de fusie niet ongunstiger worden; Handboek,
nr. 410, p. 717.

40 Art. 13 lid 2 ricbtlijn 3.
41 Tenzij zij in een afzonderlijke vergadering of individueel voor de fusie resp. een wijziging

van hun recbten bebben gestemd; artt. 14 en 15 richtlijn 3. Art. 2:320 BW maakt bet ook
mogelijk dat hen als alternatief een schadeloosstelling word! geboden. Zie oak § 347a AktG

140



De SE als beursvennootschap en moedermaatschappij

fusie waarbij de verkrijgende SE zich in een ander land bevindt, maar de
bescherming van de belangen van de crediteuren op grond van artikel 23
Vo. is overgelaten aan het nationale "recht van de Staat waaronder elk van
de oprichtende vennootschappen valt", blijft hun positie klemrnen. Vias
wees er reeds op dat de derde richlijn, en artikel 23 Vo. neemt dat evenals
het ontwerp-richtlijn 10 zonder meer over, niet eenvormig bepaalt op welk
tijdstip dan bescherming moet worden geboden."

Nederland bijvoorbeeld kent een systeem van bescherming a priori
(artikel 2:316 BW).43 Dat wil zeggen dat ten minste een der fuserende
vennootschappen, voordat tot het verlijden van de akte van fusie kan worden
overgegaan, op verzoek van iedere crediteur zekerheid moet stellen of een
andere waarborg moet bieden ter voldoening van diens vordering. De
crediteur kan tot een maand na aankondiging van de nederlegging van het
fusievoorstel daartegen in verzet kornen. 44 Weigert de nv dan zal het verzet
gegrond worden verklaard. 45 De akte van fusie mag in dat geval niet
worden verleden, zodat de realisatie van de fusie kan worden vertraagd.
Dit is alleen anders als de crediteur voldoende waarborgen heeft of de
vermogenstoestand van de SE na de fusie niet rninder waarborg zal bieden
dan daarvoor bestond. In Duitsland daarentegen geldt voor crediteuren van
een oprichtende AG in geval van een juridische fusie een bescherming a
posteriori:" Crediteuren, wier vorderingen zijn ontstaan voordat de fusie

met betrekking tot "lnhabem von Wandelscbuldverscbreibungen, von Gewinnscbuldver-
scbreibungen und von GenuBscbeinen". Wat de bescbenning van de pandbouder of
vrucbtgebruiker met betrekking tot aandelen in de opricbtende nv betreft verwijs ik naar
art. 2:319 BW. De bescberming van de wederpartij die met de opricbtende nv een (niet
boogst persoonlijke) overeeokomst beeft gesloten, wordt geregeld in art. 2:322 BW.

42 VIas, Slagter-bundel, p. 355/356. Art. 9 ontwerp-ricbtlijn 10. Hetontwerp-verdrag uit 1973
inzake een intemationale juridiscbe fusie (Bull. EG suppl. 13/73) noemde beide systemen
uitdrukkelijk (artt. 18 tim 22).

43 VIas, Slagter-bundel, p. 358: evenals Italie (art. 2503 CC) en Frankrijk (art. 381 Loi sur
les societes commerciales, 24 juli 1966). Niettemin kan de Nederlandse recbter, ook nadat
de akte van fusie al is verleden, op een ingesteld recbtsmiddel bevel en een waarborg te
verstrekken en daaraan een dwangsom verbinden (art. 2:316 lid 5 BW).

44 Hij dient daartoe een verzoekschrift in bij de reebtbaok met vermelding van de waarborg
die wordt verlangd (art. 2:316 lid 2 BW).

45 De reebter kan de nv een termijn stellen om een door bern omschreven waarborg te geven
(art. 2:316 lid 3 BW). Van de beschikking van de reebtbaok kan in beroep worden gegaan
bij de OK (art. 997 Rv).

46 Oak crediteuren van uitsluitend een verdwijnende GmbH kunnen binnen 6 maanden na publica-
tie van de fusie in bet handelsregister zekerbeid verlangen van de verkrijgende vennootscbap
(§ 26 Verscbmelzungsgesetz).
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tot stand komr", kunnen zich in dat geval op grond van § 347 AktG binnen
zes maanden na de publicatie van de inschrijving van de fusie in het han-
delsregister aanmelden bij "derjenigen Gesellschaft, deren Glaubiger sie
sind" (de verkrijgende vennootschap) ter verkrijging van zekerheden. Voor-
waarde is dat zij aantonen "daB durch die Verschmelzung die Erfiillung
ihrer Forderung gefahrdet wird".

In het geval dat een Duitse AG en een Nederlandse nv een internationale
juridische fusie aangaan die uiteindelijk zal resulteren in een SE met zetel
in Duitsland, is het de vraag op welk moment een crediteur van de AG
respectievelijk de nv zekerheden mag verlangen voor het risico dat zijn
vorderingen niet meer kunnen worden voldaan. Aangenomen mag worden
dat voor crediteuren van de nv het a priori systeem geldt en dat crediteuren
van de AG a posteriori bescherming wordt verleend. Daarvan uitgaande
heeft een crediteur van de nv voor de totstandkoming van de fusie de
mogelijkheid om van ten minste een der oprichtende vennootschappen, dus
zowel de nv als de AG afzonderlijk als beide gezamenlijk, zekerheid of
een andere waarborg te verlangen (artikel 2:316 BW). Een crediteur van
de AG kan pas na de fusie van de SE een zekerheidstelling verIangen. Voor
een nadere uitwerking van deze problematiek, met name wat de bevoegdheid
van de rechter betreft, verwijs ik naar Vlas.4s Een bezwaar is dat de
verhaalsmogelijkheden die crediteuren a priori verzekerd hebben gekregen
door de SE alsnog kunnen worden aangetast doordat andere crediteuren
a posteriori het vermogen van de SE kunnen belasten met nieuwe zekerhe-
den. Schrijnender wordt het als de rechter het verzet a priori ongegrond
heeft verklaard in de veronderstelling dat de SE na de fusie voldoende
solvabel zal zijn." Mij lijkt wenselijk dat in de nationale wetgevingen,
bijvoorbeeld in een 'Wet tot uitvoering van het SE-Statuut', een voorschrift
wordt opgenomen waarin de Lid-Staten uitdrukkelijk verklaren voor welk
systeem zij opteren. Met het oog op het beginsel van rechtsgelijkheid zal
daarin in ieder geval, conform artikel 9 lid 2 ontwerp-richtlijn 10, moeten
worden verzekerd dat het beschermingssysteem voor de internationale
juridische fusie gelijk(waardig) is aan dat voor nationale juridische fusies. 50

Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid zou het natuurlijk het meest

47 Vias, Siagter-bundel, p. 359. Art. 13 lid I richtlijn 3 spreekt over vorderingen die zijn
ontstaan voor publicatie van het fusievoorstel.

48 Vias, Slagter-bundel, p. 360/361.
49 Zie Vias, Slagter-bandel, p. 363.
50 "De beschermingsregeling mag niet verschillen van die welke geldt voor de bescherming

van de belangen der schuldeisers bij een fusie waarbij aile vennootschappen vallen onder
de wetgeving van de betrokken Lid-Staat".
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wenselijk zijn om, zoals VIas voorstelt, in alle Lid-Staten een uniform sys-
teem, dus bescherming hetzij a priori hetzij a posteriori, voor te schrij-
veri."

3.6 Positie van werknemers

In deze paragraaf sta ik kort stil bij de vraag op welke wijze de belangen
van werknemers van de oprichtende vennootschappen bij de totstandkoming
van een SE worden beschermd. Wat de totstandkoming van een SE door
middel van een intemationale juridische fusie betreft, wijs ik in eerste
instantie op de nationale voorschriften die op grand van richtlijn 77/187
betreffende 'de eerbiediging van rechten van werknemers bij de overgang
van ondernemingen, bedrijven en bedrijfsonderdelen" zijn vastgesteld.
Op grond van deze voorschriften - die voor Nederland zijn vastgelegd
in de artikelen 7A: 1639aa-dd BW - gaan bij de overgang van (een deel
van) de onderneming de rechten en verplichtingen uit individuele en
collectieve arbeidsovereenkomsten van rechtswege over op de nieuwe
werkgever. Bij de oprichting van een holding-SE zijn deze voorschriften
niet van toepassing. Anders dan bij de juridische fusie gaan in dat geval
immers de ondernemingen van de fuserende vennootschappen alsmede de
'arbeidsverhouding' van de werknemers niet over op de nieuwe werkgever-
SE.

De Commissie achtte voor de juridische fusie een uitdrukkelijke
verwijzing in artikel17lid 3 Vo. naar richtlijn 77/187 overbodig, aangezien
op grond van artikel11 bis Vo. het nationale recht immers al als aanvullende
rechtsbron van toepassing wordt verklaard. Bovendien bestaat er in het kader
van een juridische fusie geen behoefte aan de toepassing van richtlijn
77/187, nu bij de vermogensovergang onder algemene titel ook alle rechten
en verplichtingen uit individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten op
de SE overgaan." Echter in het geval van een intemationale juridische
fusie, waarbij de verkrijgende SE uiteindelijk in een andere Lid-Staat is
gevestigd dan die van (een van) de contracterende vennootschappen, wordt
niet verzekerd dat zij als nieuwe buitenlandse werkgever gebonden is aan

51 Vias, Slagter-bundel, p. 357/363. De SER pleitte in zijn advies inzake grensoverschrijdende
fusies van naamloze vennootschappen (publ. Dr. 2, 16 jan. 1987, p. 27) voor een uniformering
van beide systemen, zonder zich voorstander van een van beide stelsels te verklaren.

52 Richtlijn van 14 febr. 1977, PbEG Dr. L61126. .
53 Zie ook Van Schilfgaarde, 'Van de BV en de NY', nr. 132, p. 308: van een overeenkomst

als bedoeld in art. 1639aa lid I sub b BW is bij een juridische fusie geen sprake. Zie ook
Raaijmakers, Rechtspersonen, commentaar bij artikel 309, p. 20.
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een cao die geldt tussen de sociale partners in een andere nationale bedrijfs-
tak. 54 Om te garanderen dat de rechten en plichten uit bestaande arbeids-
overeenkomsten en cao' s overgaan op de SE, dat de fusie geen reden tot
ontslag vormt en de rechtspositie, functie, informatieverschaffing en
raadpleging van werknemervertegenwoordigers op bedrijfsniveau intact
blijven, drong het EP er op aan dat in het Statuut uitdrukkelijk zou worden
opgenomen een bescherming van "de rechtspositie en de functie van de
vertegenwoordigers van de betrokken werknemers en hun recht op
informatie en raadpleging in geval van fusie" .55

Artikel 3 lid I van de aanvullende richtlijn schrijft voor dat de bestuurs-
of leidinggevende organen van de oprichtende vennootschappen en "degenen
die overeenkomstig de wet of het gebruik van de Lid-Staten de werknemers
van deze vennootschappen ( ... ) vertegenwoordigen" een schriftelijke over-
eenkomst dienen te sluiten, waarbij een keuze wordt gemaakt voor een van
de in de aanvullende richtlijn geboden medezeggenschapsmodellen. 56 Voor
zover de Lid-Staat van toekomstige vestiging van de SE de keuze voor een
van die modellen niet heeft beperkt of - door een ervan verplicht te
stellen - heeft uitgesloten (artikel 3 lid 5 RI.), kunnen zij een keuze maken
uit het 'Duitse participatiemodel' en het 'Nederlandse cooptatiemodel'
(artikel4 RI.), medezeggenschap in een afzonderlijk orgaan (artikel5 RI.),
en medezeggenschap op grond van cao's (artikel 6 RI.). Deze modellen
worden in paragraaf 5.3 besproken. In het kader van de daartoe noodzakelij-
ke onderhandelingen "onderzoeken" beide partijen "de juridische,
econornische en sociale gevolgen van de oprichting van de toekomstige
SE alsmede de eventuele maatregelen die met betrekking tot de werknemers
moeten worden genomen ten einde tot een overeenkomst te komen over
het medezeggenschapsmodel dat op de SE van toepassing zal zijn" (artikel
3 lid 1RI.). Ret zal met name gaan om maatregelen die moeten voorkomen
dat de belangen van de werknemers zouden kunnen worden geschaad.

54 Vgl. Wehlau, CML Rev. 29, 1992, p. 495. De Commissie erkent het probleem, maar acht
de verordening hiervoor niet het juiste rechtsinstrument.

55 Amendement 28, PE 148.554.
56 Aangenomen moet worden dat eerst in elk van de betrokken vennootschappen afzonderlijk

overeenstemming wordt bereikt tussen het bestuur en de werknemers; Commissie
Harmonisatie Vennootschapsrecht, advies, p. 36. Volgens Willmann, RdA 1992, Heft 5,
p. 328, lijkt een dergelijke keuze aileen gerechtvaardigd bij de fusie of de ornzetting, in
welk geval de werknemersvertegenwoordigers ook de 'Belegschaft' van de toekornstige SE
zullen zijn. Bij oprichting van de holding-, joint venture- en dochter-SE bestaat het gevaar
dat zij uiteindelijk, ten koste van de werknemers van de SE, kiezen voor comprornissen.
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Alvorens tot oprichting van de SE wordt besloten, moeten de onderhan-
delingen reeds hebben geresulteerd in een schriftelijke overeenkomst. De
besturen van de oprichtende vennootschappen dienen immers een verslag
op te stellen waaraan zij de tekst van de overeenkomst als bijlage toevoegen
(zie § 3.3). Dat verslag leggen zij ter informatie over aan de ava's van de
oprichtende vennootschappen, die uiteindelijk het in de overeenkomst
gekozen medezeggenschapsmodel moeten goedkeuren. Wordt geen
overeenstemming bereikt - een patstelling lijkt mij eenvoudig te forceren
- en komt geen overeenkomst tot stand, dan kunnen de werknernersverte-
genwoordigers hun standpunt schriftelijk kenbaar maken. Daarin moeten
zij aangeven waarom de oprichting van de SE hun belangen kan schaden
en welke maatregelen ten behoeve van hen genomen zouden moeten worden
(artikel 3 lid 1bis RI.). In dat verband wijs ik er nogmaals op dat na de
intemationale juridische fusie voor de SE een minder vergaand medezeggen-
schapsmodel zal kunnen gelden dan de werknemers oorspronkelijk in de
verdwijnende vennootschappen werd geboden. Volgens de 'werktekst' uit
1993 kunnen de Lid-Staten in dat geval zelfs, overeenkomstig artikel 1 lid
3 ontwerp-richtlijn 10, een nv van de fusie uitsluiten." Een consequentie
van de oprichting van een holding-Sli kan zijn dat een oprichtende structuur-
nv/bv in aanmerking komt voor een vrijstelling of mitigatie van de
structuurregeling. Naar mijn mening zal dit aIleen het geval zijn als de SE
conform artikel 4 RI. heeft gekozen voor medezeggenschap in de structuur
van de vennootschap (zie § 5.3.2). In het verslag van de besturen van de
oprichtende vennootschappen wordt het schriftelijke standpunt van de werk-
nemersvertegenwoordigers als bijlage toegevoegd. De ava's kiezen dan
uiteindelijk op basis van het bestuursverslag en het schriftelijke standpunt
van de werknemersvertegenwoordigers zelf het medezeggenschapsmodel
dat van toepassing zal zijn op de SE.58

57 Zie hoofdstuk 2, § 3.1.1. In haar advies bij ontwerp-richtlijn 10 (87/02) stelde de SER dat
een Nederlandse structuurvennootschap aileen als verkrijgende vennootschap zou mogen
optreden. Dortmond wees er op dat deze regel dan ook zou moeten gelden voor de
afhankelijke maatschappij die aan de structuurvennootschap wordt 'toegerekend', met als
bezwaar dat een intemationale juridische fusie aileen open zou staan voor k1einere
vennootschappen; in 'Grensoverschrijdendesamenwerkioglussen ondernemingen' , p. 22/23.
Raaijmakers pleit er voor om alleen die vennootschappen uit te sluiten van een intemationale
juridische fusie waarvan de werknemersvertegenwoordigers daadwerkelijk gelegitimeerd
zijn om de belangen van aile werknemers binnen de ondememing van die vennootschap
te vertegenwoordigen. Vervalt die legitimatie, doordat een meerderheid der werknemers
in het buiteoland werkzaam is, dan behoeft zij Diet uitgesloten te worden van de fusie;
'Harmonisatie", p. 120.

58 Art. 3 lid 2 RJ. De Commissie Harroonisatie Vennootschapsrecht hekelt de doorslaggevende
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Pas na goedkeuring door de ava's kan de SE overeenkomstig artikel
8 Vo. worden ingeschreven in het nationale handelsregister, wordt de
oprichting van kracht (artikel25 Vo.) en verkrijgt de SE rechtspersoonlijk-
heid (artikel 16 Vo.). De keuze voor een van de medezeggenschapsmodellen
uit de richtlijn vormt met andere woorden een constitutief vereiste voor
oprichting van een SE.59 De daartoe te voeren onderhandelingen zullen
dan ook geintegreerd deel uitmaken van de gehele oprichtingsprocedure.
Dat betekent dat veel wordt gevraagd van het coordinatieve vermogen van
de besturen van de oprichtende vennootschappen. In hun onderhandelingen
met de werknemersvertegenwoordigers van de desbetreffende vennootschap-
pen moeten gelijkluidende afspraken worden gemaakt. De ava's van de
oprichtende vennootschappen moeten zich uiteindelijk uitlaten over
gelijkluidende bestuursverslagen met bijgevoegde overeenkomsten en, in
het geval dat geen overeenkomst tot stand komt, schriftelijke standpunten
van de werknemersvertegenwoordigers.f Zolang de (toekomstige) zetel-
lidstaat van de SE de oprichters een keuzemogelijkheid laat, hetgeen mijns
inziens onwaarschijnlijk moet worden geacht, kunnen de onderhandelingen
omtrent een eensluidend voorstel voor een medezeggenschapsmodel, en
daarmee de oprichting van een SE, een langdurige zaak worden. Bij
overeenkomst tussen het leidinggevende of bestuursorgaan en de werkne-
mersvertegenwoordigers van de SE kan het medezeggenschapsmodel worden
vervangen door een ander model als bedoeld in de artikelen 4, 5 of 6 RI.
De ava van de SE moet de gewijzigde versie goedkeuren (artikel 3 lid 3
RI.).61 Lid 6 van artike13 RI. verklaart de hiervoor omschreven procedure

invloed die de ava op de keuze van het medezeggenschapsmodel wordt toegekend. De
mogelijkheid bestaat dat de belangen van de werknemers onvoldoende worden behartigd.
Het onderstreept naar haar mening het belang van de gelijkwaardigheid van de modellen;
advies, p. 34. Vgl. Willmann, RdA 1992, Heft 5, p. 329. In het Statuut 1989 werd de
besturen nog een vetorecht verleend a1s de onderhandelingen niet tot overeenstemming leidden.
De Commissie achtte het niet realistisch om de werknemers terzake een vetorecht te verlenen,
aangezien dan de mogelijkheid bestond dat de oprichting van een SE zou worden verhinderd
of in een andere Lid-Staat zou plaatsvinden; toelichting bij art. 3 RI., Statuut 1989. Ook
nu blijft de positie van de werknemers relatief zwak. Het EP pleitte voor een beslissingsbe-
voegdheid van een onafhankelijk arbitrage-orgaan; PbEG or. C48, 25 febr. 1991, p. Ill.

59 Figge, a. w., p. 215/216: een SE kan niet worden opgericht zonder voorafgaande vaststelling
van een medezeggenschapsmodel.

60 De Commissie is van plan om ook de statuten en het gekozen medezeggenschapsmodel (de
overeenkomst) op te nemen in het fusievoorstel.

61 Zie de toelichting bij art. 3 lid 3 RI. Anders dan in lid 2 kan de goedkeuring van de ava
slechts betrekkinghebben op hetgeen bestuuren werknemers zijn overeengekomen. Onthoudt
de ava goedkeuring dan blijft het oude model in stand. De ava kan zelf geen ander model
kiezen; Commissie Harmonisatie Vennootschapsrecht, advies, p. 36/37. Willmann, RdA
1992, Heft 5, p. 329.
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ook van toepassing in het geval dat een nv zich omzet in een SE. Wenst
de SE haar zetel bij of na oprichting naar een andere Lid-Staat te verplaat-
sen, dan moeten het leidinggevende ofbestuursorgaan en de werknemersver-
tegenwoordigers van de SE conform de voormelde procedure overeenstem-
ming bereiken omtrent een eventueel nieuw medezeggenschapsmodel (artikel
3 lid 7 R1.).62

De Comrnissie stelt uitdrukkelijk dat de nationale voorschriften die de werk-
nemers ook bescherrning beogen te bieden, naast de regeling in artikel 3
R1., hun gelding blijven behouden.f Daarbij dient niet slechts te worden
gedacht aan de bepalingen die op basis van richtlijn 771187 zijn vastgesteld,
maar ook aan de adviesprocedure op grond van artikel 25 WOR en het
overleg met de vakorganisaties op grond van de SER-Fusiecode.64 De
vraag is echter in hoeverre deze laatste voorschriften nog afzonderlijk dienen
te worden toegepast naast de zware procedure van artikel3 RI. Mijns inziens
hangt dat af van (i) wat het onderwerp van overleg is, (ii) waartoe het
overleg moet leiden, en (iii) met wie en op welk tijdstip het overleg wordt
gevoerd.

Op grond van artikel 3 R1. dienen de bestuurders en werknemersverte-
genwoordigers van de oprichtende vennootschappen een overeenkomst te
sluiten omtrent een van de medezeggenschapsmodellen uit de aanvullende
richtlijn. De voorschriften in de WOR en de SER-Fusiecode bieden de
werknemers van de oprichtende vennootschappen daarentegen een eenmalige
betrokkenheid bij de besluitvorming omtrent defusie. Op grond van artikel
25 lid I sub a WOR zal, in het kader van de voorbereiding van het
fusievoorstel, een eventueel bij de oprichtende nv aanwezige OR moeten
worden geraadpleegd omtrent het voornemen tot een internationale
juridische fusie." Bij oprichting van een holding-SE zal het bestuur van
de oprichtende nv op grond van artikel 25 lid 1 b WOR een eventueel

62 Zie amendement nr. 7 van het EP bij art. 3 Rl. (PE 148.554).
63 Zie art. 3 lid I Rl. en de toelichting daarbij.
64 TK 1991-1992,22559, nr. I, p. 11. Zie voor een overzicht van de diverse stelsels binnen

de EG met betrekking tot de positie van werknemers bij fusies en ovememingen:
Meulenbelt/Brink, 'Employee Influence on Mergers and Takeovers in the EC', International
Business Lawyer, april 1993, p. 183-188.

65 Raaijmakers wijst er op dat er in technische zin geen sprake is van "overdracht van de
zeggenschap van de onderneming" als bedoeld in art. 25 WOR, maar dat in de praktijk de
totstandkoming van een juridische fusie vrijwe1 altijd gepaard zaI gaan met maatregelen die
wei onder art. 25 WOR vallen. Het recht van advies zaI zich richten tot het bestuursbesluit
tot nederJegging van het fusievoorstel; Raaijrnakers, Rechtspersonen, commentaar bij artikel
309, p. 18/19.
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aanwezige OR moeten raadplegen omtrent "het vestigen van (... ) een andere
onderneming, a1smede het aangaan van ( ... ) duurzame samenwerking met
een andere onderneming (, ..)". Het advies moet op een zodanig tijdstip
worden gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen
besluit (artikel 25 lid 2 WaR). Betreft het een structuur-nv dan dient de
Rve het besluit tot oprichting goed te keuren.f Indien (ten van) de
fuserende of oprichtende vennootschappen een onderneming in Nederland
in stand houdt waarbij in de regel meer dan 100 werknemers werkzaam
zijn'", dan zijn de bestuurders op grond van hoofdstuk II van de Fusiecode
bovendien verplicht om de eventueel aanwezige vakorganisaties" onver-
wijld in kennis te stellen van de gewettigde verwachting dar omtrent de

fuslebesprekingen overeenstemming kan worden bereikt (artikel 18 FC).69

3.7 Toezicht opde rechtmatigheid vande internationale juridischefusie
en de oprichting van een holding-SE

In de artikelen 24 en 24bis Vo. wordt door het Statuut een regeling getroffen
omtrent het toezicht op de rechtmatigheid van de totstandkoming van een
SE door middel van een intemationale juridische fusie. Voor de oprichting
van een holding-SE ontbreken dergelijke voorschriften in het Statuut. Het
toezicht op de rechtmatigheid van de juridische fusie wordtdoor het Statuut
gesplitst in een gedeelte van de procedure dat betrekking heeft op elk van
de oprichtende vennootschappen (artikel 24 Vo.) en een gedeelte dat
betrekking heeft op de verwezenlijking van de fusie en de oprichting van
de SE (artikel 24bis Vo.).

Het toezichi op het eerste deel van dejusieprocedure wordt uitgeoefend
overeenkomstig de nationale wetgeving die van toepassing is op elk der
betrokken vennootschappen. De tot toezicht bevoegde instantie zou de
oprichtende vennootschap dan een 'attest' moeten verlenen, waarin wordt
verklaard dat wat deze vennootschap betreft II aan de formaliteiten die aan
de fusie voorafgaan is voldaan" (artikel 24 Vo.). Aldus dient wat een

66 Zie art. 2: 164 lid I sub d BW.
67 En a1s de fusie tot de Nederlandse rechtssfeer behoort; tie art. 15 Fe.
68 Evenals de Corrunissie voor Fusieaangelegenhedeo, art. 21 lid 1 Fe,
69 Bovendien moeteo de vakorganisaties voor het uitgaan van eeo open bare mededeling, als

bedoeld in art. 3 Fe, omtrent de inhoud daarvan worden ingelicht (art. 17 Fe). Zie omtrent
de samenloop van de Fusiecode, de WOR en de enqueteregeling: Raaijmakers, 'Enkele
'externe' ontwikkelingen die direct of indirect van invloed zijn op de Fusiecode", in 'De
toekomst van de Fusiegedragsregels', p. 25126; Van Schilfgaarde, 'Van de BV en de NV·.
Dr. 129. p. 300.
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fuserende Nederlandse nv betreft de notaris, op grond van artikel 2:318
lid 2 BW, aan de voet van de akte te verklaren "dat hem is gebleken dat
de vormvoorschriften in acht zijn genomen voor aile besluiten die deze
titel (titel 7, eRR) en de statuten voor het tot stand komen van de fusie
vereisen en dat voor het overige de daarvoor in deze titel en in de statuten
gegeven voorschriften zijn nageleefd" .70

Wat de totstandkoming van de (verkrijgende) SE betreft wordt het
toezicht uitgeoefend overeenkomstig de nationale wetgeving van de Lid-Staat
van toekomstige vestiging van de SE door de daartoe bevoegde instantie,
aldus artikel24bis VO.?l In Nederland zou dat een gecombineerd notarieel
endepartementaal toezicht meebrengen, waarbij een preventieve,juridisch-
inhoudelijke controle wordt uitgeoefend op de oprichting en de statuten
van de toekomstige SE. 72 De SE behoeft, binnen drie maanden na de dagte-
kening van de verklaring van geen bezwaar door de Minister van Justitie,
een notariele akte van oprichting. Alvorens de notaris een attest afgeeft,
dient hij te beschikken over de attesten van elk van de oprichtende
vennootschappen (artikel24bis lid 2 Vo.). Hij controleert of de fusievoor-
stell en gelijkluidend zijn goedgekeurd en of overeenkomstig de aanvullende
richtlijn een medezeggenschapsmodel is gekozen (lid 3). Bovendien wordt
getoetst aan de voorschriften in de verordening, boek 2 BW en de
departementale richtlijnen." Hieruit blijkt de sterke verankering van de
SE in het nationaIe recht.

De statu ten van de SE, die in de opricbtingsakte moeten zijn opgenomen, dienen
in elk geval de naam", de zetel" en bet doel van de SE te vermelden (artikel
2:66 lid 2 BW). Daarnaast moet bijvoorbeeld ook worden vermeld: bet bed rag van
bet maatscbappelijke kapitaal en bet aantal a1smede bet nominale bed rag van de
(verscbillende soorten) aandelen in EClP6; de organen van de SE, waarbij uit-
drukkelijk een keuze moet worden gemaakt voor een monistiscb dan weI dualistiscb
systeem?"; de wijze waarop in de bestuurstaak wordt voorzien in geval van belet

70 Op grond van §341 AkIG beboeft ook voor de AG bet 'Verscbmelzungsvertrag' een notariele
goedkeuring.

71 Art. 15 Statuut 1989 werd gescbrapt. Het toezicbt werd kracbtens art. 1 Ibis overgelaten
aan bet conform richtlijn I gebarmoniseerde nationale recbt.

72 TK 1991-1992, or. I, p. 7. Art. 2:64 leden 2 en 3 jo. art. 2:68 BW.
73 Art. 24bis lid 4 Vo. De ministeriele verklaring van geen bezwaar, zonder welke de notariele

akte van opricbting niet mag worden verI eden, is daarbij van groot belang.
74 Overeenkomstig art. 2:661id 2 BW jo. art. 8 lid 2 Vo. zal de naam van de SE moeten worden

voorafgegaan of gevolgd door de letters 'SE'.
75 Deze statutaire zetel dient samen Ie vallen met de plaats van bet boofdbestuur van de SE

binnen Nederland: art. 2:66 lid 3 BW (art. I: 10 lid 2 BW) jo. art. 5 Vo.
76 Art. 2:67 lid 1 BW jo. art. 38 leden 1 en 2 Vo.
77 Tenzij de Lid-Staat van vestiging deze keuzemogelijkbeid beeft uitgesloten; art. 61 Vo.
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of ontstentenis van de leden van hetzij het leidinggevende of toezichthoudende orgaan,
hetzij het bestuursorgaan". Weliswaar vereist artikel 3 RI. uitsluitend een schrifte-
lijke overeenkornst tussen de besturen en de werknemersvertegenwoordigers of een
besluit van de ava's van de oprichtende vennootschappen, in de regel zaI het gekozen
medezeggenschapsmodel, aileen aI met het oog op de samenstelling van het toezicht-
houdende of bestuursorgaan, in de statuten van de SE worden opgenomen.

Zoals werd opgemerkt verlangt het Statuut voor de oprichting van een
holding-SE geen rechtmatigheidscontrole. Ingevolge artikelll bis Vo. geldt
naar Nederlands recht niettemin een preventief notarieel en departementaal
toezicht op de oprichting. Daarbij zal de notaris naar mijn mening ook
hebben te controleren of het vereiste minimum-aantal aandelen door de
aandeelhouders van de oprichtende Nederlandse nv of bv is omgewisseld
voor aandelen in de holding-SE. De holding-SE geldt namelijk pas als
opgericht, indien binnen drie maanden na goedkeuring van het oprichtings-
voorstel door de ava ten minste 51 % van de aandelen zijn omgewisseld
(artikelen 31 lid 2 jo. 31bis lid 2 Vo.). Dat dit in de praktijk problemen
kan opleveren, komt hierna nog ter sprake.

3.8 Het besluit tot een intemaiionale juridische fusie en tot oprichting
van een holding-SE

Aan de hand van het voorstel tot juridische fusie of tot oprichting van een
holding-SE, alsmede het bestuurs- en accountantsverslag nemen de ava's
van de oprichtende vennootschappen uiteindelijk het besluit tot juridische
fusie of tot oprichting van de holding overeenkomstig de door artikel 7
richtlijn 3 vastgestelde nationale voorschriften." Zij keuren daarbij het
voorstel, de akte van oprichting, het gekozen medezeggenschapsmodel en
de eventueel in een afzonderlijke akte neergelegde statuten goed." Voor
de Nederlandse nv geldt dan dat de ava het besluit pas kan nemen een maand
na de dag waarop de nederlegging van het voorstel is aangekondigd door
alle oprichtende vennootschappen (artikel 2:317 lid 2 BW). Overeenkomstig
de artikelen 2:317 lid 3 jo. 121 jo. 120 BW wordt het besluit genomen

78 Art. 2: 1341id4BW. Een uitdrukkelijkyoorschrifthieromtrent in art. 70Statuut 1989, waarin
zulks optioneel werd gelaten, is geschrapt.

79 Voor bv's zou een meer expliciete regeling in art. 31 lid 3 Yo. moeten worden opgenomen,
aangezien de derde richtlijn (nog) niet van toepassing is op bv's, Mocht ook de fusie door
absorptie geregeld worden (zie de 'werktekst' uit 1993 (art. 16)), dan lijkt het mij niet
uitgesloten clatde verkrijgende vennootschap, conform art. 2:331 BW, bij bestuursbesluit
tot fusie kan besluiten.

80 Art. 22 lid 1 jo. art. 31 lid 3 Vo. Zie voor het medezeggenschapsmodel: art. 3 lid 2 RI.
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met absolute meerderheid der stemmen, met inachtneming van bijzondere
statutaire voorschriften. 81 Is minder dan de helft van het geplaatste kapitaal
ter vergadering vertegenwoordigd dan is in elk geval een 2/3 meerderheid
nodig (artikeI2:330 BW). Het besluit mag niet afwijken van het voorstel. 82

De ava's kunnen het voorstel niet wijzigen. Dat kunnen aIleen de bestu-
ren."

Wat de oprichting van een holding-Sis betreft merk ik nog op dat de
ava's van de oprichtende vennootschappen weliswaar met ruime meerderheid
der stemmen goedkeuring kunnen hechten aan de oprichting van de holding,
de individuele aandeelhouders behoeven zich daardoor niet gebonden te
achten om hun aandelen ook daadwerkelijk om te wisselen. Bovendien,
zo merkte ik reeds in paragraaf2.2 op, kan de aandelenomwisseling worden
belemmerd door een statutaire blokkeringsregeling. Voor opheffing daarvan
kan een grotere meerderheid der stemmen zijn voorgeschreven dan voor
het besluit tot oprichting van de holding-SE. De omwisseling van ten minste
51 % van de aandelen en daarmee de oprichting van de holding-SE blijft
in zoverre dus een onzekere zaak.

3.9 De totstandkoming van de SE door middel van een intemationale
juridische fusie en door oprichting van een holding

Nadat aan aile formaliteiten is voldaan, en met name de hiervoor omschre-
yen rechtmatigheidstoetsing is voltooid", wordt de SE overeenkomstig
artikel 8 Vo. ingeschreven in het nationale register van de Lid-Staat van
vestiging. Op die dag van inschrijving wordt de juridische fusie en de
'oprichting' van de SE van kracht, aldus artikel 25 Vo., en verkrijgt zij
rechtspersoonlijkheid (artikel 16 Vo.), 85 Op dat moment treden de

81 In beginsel meerderheidsbesluiten, zodat een minderheid niet een economisch wenselijke
fusie kan blokkeren. Zie omtrent deze quorum- en meerderheidseisen: Norbruis, 'Het failliet
van de juridische fusie als ovememingsinstrument', TVVS 9112, p. 30.

82 Art. 2:317 lid 1 BW.
83 De inhoud van het fusievoorstel is in zoverre dus bepalend voor de inhoud van de latere

akte van fusie. De Hauptversammlung van de oprichtende AG neemt het besluit met ten
minste 3/4 meerderheid (§ 340c (2) AktG). Zie omtrent de fusieregeling in het Statuut 1970:
Leigh, 'Shareholders' pre-merger rights under the European Company Statute: a comparison
with English and German law', CML Rev. 4, nov. 1973, p. 425-447.

84 Zie art. 2:4 BW: een rechtspersoon ontstaat niet als een notariele akte of een verklaring
van geen bezwaar ontbreekt.

85 Op wens van het EP (amendement 26, PE 148.554) stelde de Commissie een uniform tijdstip
vast om redenen van rechtszekerheid, met name voor crediteuren en aandeelhouders
(toelichting bij art. 16 Vo.). Staatssecretaris Kosto acht een uniforme regeling overbodig;
de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders namens een 'vennootschap i.o.· (art. 2:69
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rechtsgevolgen van de juridische fusie in: alle activa en passiva gaan onder
algemene titel over, de aandeelhouders van de oprichtende vennootschappen
worden aandeelhouder van de SE en de oprichtende vennootschappen
verdwijnen (artikel27 Vo.). 86 Dit tijdstip sluit aan bij dat van de oprichting
van een EESV en de stelsels in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. '01

Het wijkt echter afvan het tijdstip in artike12:318 lid 1BW: de fusie wordt
van kracht met ingang van de dag na die waarop de akte is verIeden, binnen
zes maanden na aankondiging van de nederJegging van het voorstel of
binnen een maand na opheffing of intrekking van het crediteurenverzet.
De verwezenlijking van de fusie wordt voor elk van de oprichtende vennoot-
schappen openbaar gemaakt, overeenkomstig de door artikel 3 richtlijn 3
vastgestelde nationale wetgeving (artikel 26 VO.).88Schrijft de nationale
wetgeving van de oprichtende vennootschap bijzondere formaliteiten voor
om de overdracht van bepaalde goederen, rechten en verplichtingen aan
derden te kunnen tegenwerpen, dan worden deze verricht door hetzij de
betrokken vennootschap, hetzij door de SE vanaf de datum waarop zij is
ingeschreven (artikel27 lid 2 VO.).89

Bij oprichting van een holding-SE dienen de aandeelhouders van de
oprichtende vennootschappen binnen drie maanden na goedkeuring van het
oprichtingsvoorstel hun aandelen in te brengen in de SE (artikel 31bis lid
1 Vo.). Hebben zij de aandelen in de oprichtende vennootschappen onder
de in het oprichtingsvoorstel vastgestelde voorwaarden (ten minste 51 %)
ingebracht en verstrijkt de termijn van drie maanden, dan geldt de holding-
SE als opgericht (lid 2).90 Op grond van artikel 31bis lid 3 Vo. kan de

lid 2 BW) kan ook voor een SE met zetel in Nederland gelden en biedt derden voldoende
bescherming; TK 1991-1992, 22 559, nr. I, p. 7/8. In de 'werktekst' uit 1993 wordt
vastgehouden aan een uniform tijdstip, maar tegelijkertijd een aansprakelijkheid conform
art. 2:69 BW voorgesteld (artt. 15 en 26).

86 Vgl. § 346 en § 353 A1etG.
87 Zie Raaijrnakers, 'Nietige en non-existente vennootschap' (noot bij Ubbink Isolatie, HR

7 april 1989, NJ 1989,630), in AAe 38 (1989) 12, p. 1003-1010.
88 Vgl. art. 2:318 lid 3 BW.
89 Op grond van artikel 2:318 lid 4 BW doet de SE melding van de fusie bij de openbare

registers waarin de overgang van reehten of de fusie kan of moet worden ingeschreven.
90 O.g. v. de 'werktekst' uit 1993 (art. 32) kunnen deaandeelhouders de betrokken vennootschap

binnen drie maanden op de hoogte stell en dat zij hun aandelen met het oog op de oprichting
van de SE aan de oprichtende vennootschappen ter beschikkingstellen. Laten zij deze termijn
verstrijken, dan hebben zij nog een maand extra (lid 3). Gaat men er vanuit dat de holding-SE
een openbaar bod uitbrengt op de aandelen in de oprichtende vennootschappen, dan wijkt
de termijn afvan die in art. 12 ontwerp-ricbtlijn 13: de termijn voor aanvaarding mag niet
minder zijn dan vier en niet meer dan zeven weken, vanaf de datum van publicatie van het
aanbiedingsprospeetus.
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SE pas worden ingeschreven en conform de artikelen 8 jo. 16 Vo. rechtsper-
soonlijkheid verkrijgen als de formaliteiten in artikel 31 Vo. zijn verricht
en binnen drie maanden ten minste 51 % van de aandelen met stemrecht
in de SE zijn ingebracht. Hiervoor wees ik er reeds op dat, zolang niet
51 % is ingebracht de oprichting van de SE onzeker blijft. Naar mijn mening
dient de notaris een en ander te controleren (§ 3.7).

3.10 Vernietiging van de internationalejuridischefusie en de oprichting
van de holding-SE

De 'nietigheid' van een van krachtgeworden intemaiionale juridischefusie
kan "slechts" worden uitgesproken als het toezicht op de rechtmatigheid
van de fusie heeft ontbroken "en voor zover" de betrokken Lid-Staat van
vestiging van de SE een dergelijke nietigheidsgrond voorschrijft (artikel
29 Vo.). Artikel 29 Vo. beperkt aldus de gronden in artikel 2:323 lid 1
sub a tim d BW, die voor de Nederlandse rechter aanleiding kunnen zijn
om de fusie te vernietigen. Vernietiging van een internationale juridische
fusie acht het Statuut aileen mogelijk als overeenkomstig artikel 29 Vo.
jo. artikel2:323 lid 1 sub b BW ("wegens het niet naleven van artikel C ... )
318 lid 2") toezicht op de rechtmatigheid van de fusie heeft ontbroken.
Een daartoe strekkende vordering moet binnen zes maanden vanaf de datum
waarop de fusie aan de eiser kan worden tegengeworpen, worden ingesteld
(artikel29 lid 2 Vo.). Voor de fusie is dat het moment van inschrijving
(artikel 25 VO.).91Voor de oprichting van de hoiding-SE wordt terzake
geen regeling meer gegeven, en dient te worden teruggevallen op het
nationale nv-recht van de Lid-Staat van vestiging van de SE (artikel 11bis
Vo.).

De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurders en de deskundi-
gen (accountants) voor fouten die zij bij de voorbereiding en totstandkorning
van de fusie respectievelijk bij het vervullen van hun taak hebben begaan,
richt zich ingevolge artikel 28 Vo. naar de, conform de artikelen 20 en
21 richtlijn 3 vastgestelde of aangepaste, nationale wetgeving die van
toepassing is op de oprichtende vennootschap. Op grond van artikel2:323
lid 5 BW kan de rechter, in plaats van de fusie te vernietigen, de SE
veroordelen tot een schadevergoeding als degene die vernietiging van de
fusie vordert schade heeft geleden IIdoor een verzuim dat tot vernietiging
had kunnen leiden ". De SE kan zich daarvoor verhalen op de bestuurders

91 Naar mijn meoiog zou echter, overeeokomstig art. Ilbis Vo. jo. art. 2:323 leden 3 en 4
BW, het verzuim kunnen worden hersteld.
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en accountants en, tot maximaal het genoten voordeel, degenen die door
het verzuim zijn bevoordeeld.

3.11 Slotbeschouwing

Na voltooiing van de internationale juridische fusie of de oprichting van
de gemeenschappelijke holding komt een SE tot stand die als enkelvoudige
vennootschap of als holdingmaatschappij nevenvestigingen respectievelijk
dochters in meerdere Lid-Staten zal hebben. Het Statuut biedt aldus de
gelegenheid om op vereenvoudigde wijze de afzonderlijke werkzaamheden
van tot dusverre in verschillende Lid-Staten bestaande ondernemingen onder
een centrale beslissingsmacht te bundelen." De SE neemt de 'centrale
leiding' over hun werkzaamheden over en zal, gezien de voorwaarden die
vanuit het oogpunt van 'internationaliteit' aan haar oprichting worden
gesteld, per definitie een onderneming instandhouden die internationaal
werkzaam is. 93

De SE zal als 'single entity' in elk geval, en als holdingmaatschappij
in de regel, fungeren als financier van haar nevenvestigingen respectievelijk
haar (gemeenschappelijke) dochtermaatschappijen. Ter financiering van
(de groei van) haar activiteiten en die van haar 'werkmaatschappijen' zuUen
niet zelden grote geldelijke bedragen benodigd zijn. Door de fusie zouden
ondernemers gemakkelijker financieringsbronnen in andere Lid-Staten
kunnen aanboren. Zo zou de SE bijvoorbeeld vreemd vermogen kunnen
aantrekken door het aangaan van leningen of het verkrijgen van kredieten.
De gebruikelijke weg om het kapitaal te vermeerderen is een onderhandse
of publieke emissie van aandelen, obligaties of andere effecten op de
openbare kapitaalmarkt. Gezien haar supra-nationale karakter lijkt voor
de SE een openbare uitgifte van aandelen op meerdere beurzen in ofbuiten
Europa een belangrijke financieringsbron. Het conceptuele uitgangspunt
dat de SE moet fungeren als supra- en internationale concentratievorm ter
bevordering van de Europese economische integratie veronderstelt dan ook
dat de SE de mogelijkheid heeft om op de gehele Europees kapitaalmarkt
(risicodragend) kapitaal te verkrijgen. Met het oog daarop zal de SE in
geen geval slechter geoutilleerd mogen zijn dan nationale nv's, Haar effecten
dienen eenvoudig verhandelbaar te zijn. Daarin kan de SE voorzien door

92 In de tweede overweging in de considerans bij aile Commissie-voorstellen wordt dan ook
in eerste instantie gesproken over 'concentratie- en fusiemaatregelen'.

93 Weliswaar bevinden zich de statutaire zetel en de plaats van vestiging van het hoofdbestuur
van de SE zich in een Lid-Staat (art. 5 Vo.), haar activiteiten zullen zich in principe over
de grenzeo uitstrekken.
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uitgifte van aandelen en notering daarvan aan een of meerdere beurzen in
Europa." Artikel 56 Vo. verklaart dat de SE toegang heeft tot alle
financieringsmiddelen die naamloze vennootschappen bij de wet van de
zetel-lidstaat van de SE ter beschikking zijn gesteld." Evenals de nationale
nv krijgt de SE dus de mogelijkheid om een beroep te doen op de openbare
kapitaalmarkt." De SE moet dus niet slechts worden beschouwd als een
ondernemingsvorm voor internationale samenwerking, maar ook als
Europese 'kapitaaldrager', die op aIle nationale beurzen terecht kan, waarbij
aan beleggers voldoende bescherming moet zijn geboden."

In de volgende paragraaf stel ik een aantal kwesties aan de orde die
spelen in het geval dat de SE toegang wenst tot de Europese kapitaalmarkt
en beurzen. Functioneert de SE als financier van haar 'branches' respectie-
velijk 'dochters' en wordt het beleggende publiek daarbij voldoende
beschermd?

4 Welke problemen kunnen zicb voordoen bij de totstandkoming
en bet instandhouden van de beurs-SE?

4.1 Inleiding

In paragraaf 3 sprak ik uitvoerig over de totstandkoming van de SE door
middel van een internationale juridische fusie en door oprichting van een

94 Vgl. Steins Bisschop, 'De beperkte houdbaarheid van beschermingsmaatregelen bij
beursvennootschappen', diss. 1991, IvO nr. 13, p. 208.

95 Een explicitatie van art. 7 lid 4 Vo. (zie m.n. de toelichting bij dit voorschrift in het Statuut
1989). De artt. 57 tim 60 Vo., betreffende de rechtspositie van de groep van obligatiehouders,
de uitgifte van converteerbare of winstdelende obligaties, en het verbod van uitgifte van
andere effecten waarbij aan niet-aandeelhouders een recht op deelneming in de winst of in
bet vennootschapsvermogen wordt toegekend, zijn geschrapt.

96 Bijvoorbeeld door uitgifte van aandelen met, zonder, of verzwakt stemrecht (zie echter §
4.5.3); (cumulatiet) preferente aandelen; aandelen met gegarandeerd dividend; (royeerbare)
certificaten van aandelen; obligaties; winstbewijzen; door de vennootschap uitgegeven rechten
op aandelen (als warrants, optiesen converteerbare personeelsobligaties); zie Sanders/West-
broek, p. 447; Raaijmakers, 'Harmonisatie', p .94.

97 Volgens Hornmelhoff zou in het SE-Statuut van iedere SE, althansdie SE's die door middel
van fusie, omzetting en oprichting van een holding zijn gecreeerd, moeten worden verlangd
dat baar aandelen worden verhandeld in elke Lid-Staat op ten minste een beurs. Naar zijn
mening moeten ook (gemeenschappelijke) dochter-SE's die mogelijkheid krijgen - afhankelijk
van de wil van het bestuur en de 'moeder' - om op de beurs te handelen en andere aandeel-
houders aan te trekken. Zeker nu nationale dochtervennootschappen deze mogeLijkheid wei
hebben: 'floating' van dochters, gedeeltelijk 'open' financiering van (familie-) bv's; AG
1011990, p. 4311432; zie ook Raaijmakers, 'Harmonisatie", p. 101.
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holding. In deze paragraaf ga ik nader in op de specifieke problemen die
spelen bij de totstandkoming en het in stand houden van een 'beurs-SE'.
Wat de totstandkoming van een beurs-SE betreft, wijs ik er op dat reeds
bij de oprichting ook rekening dient te worden gehouden met een notering
van de SE ter beurze. Als in het kadervan de internationale juridischefusie
de aandelen in de fuserende vennootschappen ter beurze staan genoteerd
en dus vrijelijk ter beurze verhandelbaar zijn, dan zullen ook de aandelen
in de SE genoteerd dienen te worden. Gebeurt dat niet dan zullen de
aandeelhouders in de fuserende vennootschappen niet willen meewerken
aan het fusiebesluit." Dus reeds in ofbij het fusievoorstel zal de beursnote-
ring moeten worden aangekondigd en zullen aan de aandeelhouders
mededelingen moeten worden gedaan omtrent de maatregelen die tot een
beursnotering moeten leiden. Wordt een gemeenschappelijke holding-SE
opgericht dan geldt dit a fortiori. De aandeelhouders van de oprichtende
vennootschappen hebben immers de mogelijkheid om, nadat door de ava's
het besluit tot oprichting is genomen, de totstandkoming van de holding-SE
te blokkeren door hun medewerking aan de omwisseling van ten minste
51 % van hun aandelen in de oprichtende vennootschappen te weigeren
(artikel31bis Vo.). Om te zorgen dat de (individuele) aandeelhouders hun
medewerking verlenen aan het besluit tot oprichting van de holding-SE dient
de omwisseling voor hen zo aantrekkelijk mogelijk te zijn.

Dit alles leidt tot de conclusie dat bij oprichting van een beurs-SE de
regelingen met betrekking tot een notering aan de beurs (nagenoeg) voltooid
moeten zijn. Er moet (voldoende) zekerheid bestaan dat de aandelen in de
SE ter beurze zullen worden verhandeld. De ava's van de oprichtende
vennootschappen moeten hiervan op de hoogte zijn gebracht om hen positief
te doen stemmen omtrent het voorstel totjuridische fusie of oprichting van
de holding. Men dient daarbij te bedenken dat de SE, ongeacht haar zetel,
aan elke beurs notering kan aanvragen. Hierna ga ik echter uit van een
SE met zetel in Nederland die notering van haar effecten aanvraagt aan
de Amsterdamse beurs. De vraag rijst dan aan welke regels de SE dient
te voldoen als zij haar effecten aan de Amsterdamse beurs wenst te noteren
en die notering ook wil behouden.

In het algemeen kan men stellen dat voor de toelating tot de beursnote-
ring aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:
(i) Er moet in de eerste plaats natuurlijk voldoende handel zijn, dat wil
zeggen voldoende effecten die verhandeld kunnen worden. Dit zal voor
de SE waarschijnlijk geen problemen opleveren, maar kan weI een probleem

98 Een 'going private'-transactie bij gelegenheid van de oprichting laat ik buiten beschouwing.
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vormen voor bijvoorbeeld de 5 % aandeelhouders die bij de oprichting van
een holding-SE weigeren om te wisselen en achterblijven in de oprichtende
vennootschappen. Dit punt laat ik verder onbesproken.??
(ii) De aandelen in de SE moeten uit hun vennootschappelijke aard
bovendien vrij verhandelbaar zijn. Of dit het geval is hangt af van de
regeling in het Statuut, de inrichting van de statuten van de SE (en het
toepasselijke burgerlijke recht), In paragraaf 4.3 ga ik hier nader op in.
(iii) Aan de aandelen dienen ten behoeve van de aandeelhouders voorts
voldoende financiele en zeggenschapsrechten te zijn verbonden. Ook hier
is de regeling in het Statuut van belang. Op deze plaats merk ik reeds op
dat met betrekking tot de aan de aandelen verbonden zeggenschapsrechten
problemen kunnen optreden. Ik wijs daarbij op de onduidelijke positie van
de ava en de aandeelhouders binnen de interne structuur van de SE.
Enerzijds wijst het 'one share one vote-beginsel' uit de 'Bangemann-
voorstellen' op een sterke positie van de aandeelhouders. Anderzijds staat
de regeling inzake de bevoegdheidsverdeling tussen ava, RvT en bestuur,
waarbij werknemers bovendien medezeggenschap in de RvT kan worden
toegekend, daar haaks op. Meer daarover en over de gevolgen van beide
uitgangspunten op de invulling van het vennootschappelijke belang in
paragraaf 4.5.
(iv) Tenslotte dient te worden voldaan aan een adequate informatieverschaf-
fing aan de aandeelhouders. Men kan daarbij in eerste instantie denken aan
de informatie die eenmalig dient te worden verschaft bij de juridische fusie
of oprichting van de holding en de toelating tot de beurs. Daarover meer
in paragraaf 4.2. Daarnaast bestaat echter ook de verplichting tot continue
en tussentijdse informatieverschaffing. Op deze informatieverplichtingen
ga ik in paragraaf 4.4 nader in.

4.2 Notering en toelating van de SE ter beurze

In het Statuut 1989 (artikel 55 Vo.) werd wat de voorwaarden voor de
toelating van de SE tot de officiele notering aan een effectenbeurs of een
openbare aanbieding van effecten betreft, uitdrukkelijk verwezen naar het
nationale recht dat op basis van twee Europese richtlijnen - de richtlijnen
390/80 en 298/89 inzake het toelatings- en aanbiedingsprospectus - is
geharrnoniseerd.'?" In het Statuut 1991 is deze expliciete verwijzing ge-

99 Ik wijs er weI op dat Nederland de uitkoopregeling in art. 2:92a BW van toepassing kan
verklaren op in Nederland op te richten SE's.

100 Ook werd de SE toen nog uitdrukkelijkverplicht om op basis van de ter uitvoering van richt-
lijn 627/88 vastgestelde nationale voorschriften mededeling te doen van haar deelnemingen
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schrapt en acht de Commissie deze richtlijnen, blijkens de toelichting, in
alJe gevallen via het subsidiair toepasselijke nationale recht (artikel 7 Vo.)
van toepassing op de SE. Aangezien het hier gaat om de toelating van de
effecten van de SE tot de notering aan de beurs besteed ik uitsluitend
aandacht aan het toelatingsprospectus en laat ik de voorschriften met
betrekking tot het aanbiedings- of emissieprospectus hierna buiten
beschouwing.'?'

Een SE die haar aandelen reeds vanaf haar oprichting ter beurze
verhandelbaar wil doen zijn, of later via de beurs effecten wil kunnen
uitgeven of bijplaatsen, moet (evenals nationale nv's) toelating tot de
beursnotering van die effecten verkrijgen door middel van een noteringsover-
eenkomst en daartoe in elk geval een toelatingsprospectus opmaken. Richtlijn
390/80 coordineert de regels inzake de opstelling van, het toezicht op en
de verspreiding van het prospectus dat gepubliceerd moet worden voor de
toelating van effecten tot de officiele notering aan een effectenbeurs: het
'toelatings- of admissieprospectus'. 102

Voor de Amsterdamse beurs geeft het Fondsenreglement van de
Vereniging voor de Effectenhandel'" (VEH) in de artikelen 8 e. v. uitvoe-
ring aan richtlijn 390/80. 104 De SE die haar aandelen aan de Amsterdamse
beurs wenst te noteren en verhandelen, zal zich via de noteringsover-
eenkomst moeten conformeren aan de regels van die beurs, neergelegd in
het Fondsenreglement. Aan de hand van een minimum-aantal gegevens,

in beursgenoteerde vennootschappen (art. 50 Vo. Statuut 1989).
101 Ricbtlijn 298/89 van 17 april 1989 (PbEG nr. LI24, 5 mei 1989, p. 8) tot coordinatie van

de eisen gesteld aan de opstelling van, het toezicbt op en de verspreiding van bet prospectus
dat moet worden gepubliceerd bij een open bare aanbieding van effecten, beeft primair betrek-
king op de eerste openbare aanbieding van effecten buiten de beurs om. Degene die voor
de eerste maaI publiekelijk effecten aanbiedt, die (nog) Diet aan een effectenbeurs zijn
genoteerd, moet ter informatie van beleggers een emissieprospectus overleggen (art. I lid
1jo. art. 4 ricbtlijn 298/89). De buitenbeursbandel blijft door mij verder onbesproken; zie
daaromtrent Van Sint Truiden, 'Nieuwe Europese voorschriften voor bet prospectus', Bb
nr. 17,22 aug. 1989, p. 207-210; De Seriere en Perrick, 'Effecten (algemeen deel)", serie
Bank- en effectenrecbt, deel 12, p. 104/107/108. Uitdrukkelijk zij ecbter opgemerkt dat
bet emissieprospectus kan sarnenvallen met bet toelatingsprospectus indien bij de opricbting
van de SE ook nieuwe aandelen worden uitgegeven (zie § 4.4.5).

102 Ricbtlijn van 17 maar! 1980; PbEG nr. LIOO, 17 april 1980, p. I; later gewijzigd bij ricbtlijn
148/82,3 maart 1983, PbEG nr. L62, 1982, p. 22; richtlijn 345/87 van 22juni 1987, PbEG
nr. L!85, 1987, p. 81; richtlijn 211/90 van 23 april 1990, PbEG nr. LI 12, 1990, p. 24.
Sanders/Westbroek, p. 572.

103 Reglement inzake vereisten voor notering aan de officiele markt ter beurze van Amsterdam.
104 Op grond van art. 10 Fondsenreglement kan de VEH een ontheffing verlenen tot vermelding

in bet prospectus (lid 1), of besluiten tot een gedeeltelijke of volledige ontbeffing (lid 2)
of zelfs vrijstelling (lid 3) van de verplichting tot publicatie van een prospectus.
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dat in de schema's A (aandelen), B (obligaties) en C (certificaten van
aandelen) wordt opgesomd, moet het prospectus een getrouw beeld geven
"omtrent de toestand van de uitgevende instelling op de balansdatum van
het laatste boekjaar waarover een jaarrekening is gepubliceerd; het
prospectus bevat mede inlichtingen omtrent gebeurtenissen van bijzondere
betekenis, die na de hiervoor genoemde balansdatum hebben plaatsgevonden.
Voorts worden mededelingen gedaan omtrent de verwachte gang van zaken;
daarbij wordt, voor zover gewichtige be!angen zich hiertegen niet verzetten,
in het bijzonder aandacht besteed aan de investeringen, de financiering en
de personeelsbezetting en aan de omstandigheden waarvan de ontwikkeling
van de omzet en van de rentabiliteit afhankelijk is" (artikel 8 lid 2 Fond-
senreglement}.''" "Ret prospectus dient tevens gegevens te bevatten over
de rechten, welke aan de betrokken effecten verbonden zijn", aldus artike!
8 lid 2. Een belegger dient geinformeerd te worden omtrent de rechten en
plichten die hij als aandeelhouder aan het statuut van de vennootschap kan
ontlenen. Gedacht kan worden aan regels betreffende de bevoegdheden van
de ava, de (wijze van) besluitvorming (meerderheids- en quorumeisen),
het bijeenroepen van de ava, de inhoud van de agenda en de vertegenwoordi-
ging van de vennootschap.l'"

Ret prospectus biedt als zodanig eenmalige informatie voor de toelating
tot de beursnotering en dient met het oog op een tijdige informatie van de
ava's van de oprichtende vennootschappen, die over de oprichting van de
SE moeten besluiten, reeds voor de totstandkoming of oprichting van de
SE gereed te zijn (zie § 4.1). Ret toelatingsprospectus zal daarom (ongeveer)
tegelijkertijd met het voorstel tot juridische fusie of oprichting van de
holding-SE aan de aandeelhouders van de fuserende of oprichtende
vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld. Een gelijktijdige
publicatie van het voorstel en het prospectus zal moeten plaatsvinden uiterlijk
een maand voor de bijeenkomst van de ava, die over het voorstel moet
beslissen, waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat publicatie

105 vgl. art. 2:391 BW met betrekking tot het jaarverslag; zie ook De Seriere en Perrick, a. w.,
p. 1051106. De uitgevende insteUing wordt onder moor verplicht tot publicatie van de wijze
waarop aandelen op de beurs worden geintroduceerd, de aan aandelen verbonden rechten,
de prijs van de aandelen, de inschrijvingsperiode, alsmede gegevens over het vermogen,
de financiele positie en de resultaten van de uitgevende instelling, etc. (schema A); zie ook
De Seriere en Perrick, t.a.p.

106 Raaijmakers pleit voor 'full disclosure' van de interne structuur van een vennootschap die
een beroep doet op de open bare kapitaa1markt. Degene die een bod uitbrengt op de uitstaande
aandelen moet zich immers kunnen informeren omtrent de waarde van zijn toekomstige beleg-
ging; 'Harmonisatie", p. 101.
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van het prospectus pas mogelijk is na goedkeuring door de VEH.I07 Na
de inwerkingtreding van de Wet Toezicht Effectenverkeer (WTE) op 15
juni 1992108 beslist de houder van de beurs - de VEH - in principe
zelf omtrent de (intrekking van de) toelating van effecten tot de officiele
notering.l'" Beroep staat open bij de Minister van Financien (artikel 29
lid 1 WTE), die deze bevoegdheid kan delegeren aan de Stichting Toezicht
Effectenverkeer (STE)IIO (artikel 25 lid 1 WTE).III Zij kreeg de be-
voegdheid om - met ingang van I februari 1989 - namens hem
(marginaal) toezicht te houden op de effectenbeurzen!".

Wenst de SE een notering aan meerdere beurzen dan verplicht richtlijn
345/87 inzake de (automatische) erkenning van het toelatingsprospectus
bij gelijktijdige notering in diverse Lid-Staten, de Lid-Staten tot wederzijdse
erkenning van prospectussen die in overeenstemrning met hun nationale
voorschriften zijn opgesteld.!" Uitvoering gevend aan richtlijn 345/87

107 Art. 20 lid I Fondsenreglement. Bij niet ter beurze genoteerde effecten behoeft het prospectus
een verklaring van een accountant dat het de in het BesluitToezicht Effectenverkeer vermelde
gegevens bevat. De publicatie vindt plaats hetzij door bekendmaking in een landelijk of in
een grote oplage verspreid dagblad, hetzij in een gratis bij de VEH, de uitgevende instelJing
of het betaalkantoor verkrijgbaar gestelde brochure. Bovendien moet in de Officiele
Prijscourant van de VEH hetzij de volledige tekst, hetzij een verwijzing naar bovenstaande
bekendmakingen van het prospectus worden gepubliceerd. Zie art. 20 leden 2 en 3
Fondsenreglement. Eventuele nova die invloed kunnen hebben op de beoordeling van de
effecten moeten worden vermeld in een document ter aanvulling van het prospectus (art.
21 lid 2).

108 Wet van 7 maart 1991, Stb. 141, houdende regelen inzake het toezicht op het effectenverkeer.
In werking getreden bij Besluit van 20 mei 1992, Stb. 258.

109 Handboek, nr. 178.1, p. 260; Cross, 'De regulering van de effectenhandel in Nederland',
in de 'Langman-bundel', p. 109, noot 4; Eisma, 'Rechtsbescherming en beursnotering",
in de 'Langman-bunde!", p. 112; De Seriere en Perrick, a. w., p. 45.

110 Op 21 juli 1988 opgericht door de VEH en de Vereniging European Options Exchange
(VEOE). Ingeschreven in het Stichtingenregister onder or. S207 759. Haar statuten staan
afgedrukt bij Eisma, 'Effectenverkeer', Rechtspersonen - Suppl. 107 (okt. 1992) nr. 3.10.

III De Seriere en Perrick, t.a.p.; Eisma, 'Langman-bunde!', p. 117. Anders Handboek, nr.
178.1, p. 261: "De minister kan zijn bevoegdheid als beroepsinstantie niet overdragen aan
de Stichting Toezicht Effectenverkeer".

112 Beschikking Minister van Financien 24 jan. 1989, Stcrt. 1989,23 en 20 okt. 1989, Stcrt.
1989,208. Stb. 1991, nr. 751. Het ligt inde bedoeling datde STE ook toezicht gaat uitoefe-
nen op de buitenbeurshandel.

113 Richtlijn van 22 juni 1987, PbEG nr. L185, 4 juli 1987, p. 81; zij voegde afdeLingen rv
tim IX toeaan richtlijn390/80 inzake het toelatingsprospectus. Timmermans, 'Beurzenrecht",
TVVS 87111, p. 284. Aangezien art. II van richtlijn 298/89 slechts globale inhoudelijke
eisen stelt aan het emissieprospectus, kunnen de nationale voorschriften terzake nogal
uiteeniopen. In verband met deze (mogelijke) verschillen bepaalt art. 24bis van richtlijn
390/80 dat uitsluitend het (toelatings-) prospectus dat conform deze richtlijn is opgesteld
en schrifteLijk is goedgekeurd voor erkenning in andere Lid-Staten in aanmerking komt.
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bepaalt artikel 20 A lid 1 Fondsenreglement dat als bij de VEH toelating
tot de officiele notering op de Amsterdamse beurs wordtgevraagd en gelijk-
tijdig of kort tevoren eveneens een notering is aangevraagd in een andere
Lid-Staat en het aIdaar gepresenteerde prospectus bovendien is goedgekeurd,
dit toelatingsprospectus ook door de VEH zal worden erkend. De VEH
kan bovendien een ontheffing verlenen om een nieuwe toelatingsprospectus
op te maken aIs de betrokken vennootschap binnen zes maanden daarvoor
aI is toegelaten tot de beurs van een andere Lid-Staat. 114 In zoverre heeft
de ontwikkeling van een geharmoniseerde openbaarmakingsstandaard voor
openbare aanbiedingen van effecten binnen de Europese markt uiteindelijk
geleid tot de verplichte overlegging van een 'common market prospec-
tus'115. De autoriteiten die bevoegd zijn om over de toelating tot de beurs
te oordelen kunnen echter wel verlangen dat een vertaling wordt gemaakt
en dat het prospectus wordt aangevuld met specifieke inlichtingen die voor
de markt van het land van toelating van belang zijn. 116 Een nieuwe goed-
keuringsprocedure behoeft echter niet te worden doorlopen. 117 Is het
prospectus eenmaal goedgekeurd door de bevoegde autoriteit van een Lid-
Staat, dan kan het in alle andere Lid-Staten worden gebruikt om een
beursnotering aldaar aan te vragen of om aldaar publiekelijk effecten aan
te bieden zonder dat opnieuw goedkeuring behoeft te worden gevraagd.!"

Ook het emissieprospectus kan voor erkenning in andere Lid-Staten in aanmerking kornen,
mits het voldoet aan de voorwaarden als gesteld in richtlijn 390/80; De Seriere en Perrick,
a.w., p. 109. In Nederland zullen de eisen ten aanzien van het emissieprospectus zoveel
mogelijk aansluiten bij de voorschriften die de VEH aan het toelatingsprospectus stelt; De
Seriere en Perrick, a.w., p. 1041105.

114 Ook in het geval dat een vennootschap bij een open bare aanbieding van effecten een
emissieprospectus heeft uitgegeven, zaJ deze door de VEH worden erkend, mits het prospectus
binnen drie maanden voor aanvraag van de beursnotering in een andere Lid-Staat is
goedgekeurd (lid 4); zie art. 24ter lid I richtlijn 390/80, als gewijzigd bij richtlijn 211/90
van 23 april 1990. In beide gevalJen zal een schrifteJijke goedkeuringsverklaring aan de
VEH rnoeten worden overlegd (lid 3) door de tot goedkeuring bevoegde autoriteiten in de
andere Lid-Staat (art. 24bis lid 3 richtlijn 390/80).

115 Warren, 'The common market prospectus', CML Rev. 26, 1989, p. 687-689.
116 Bijv. fiscale regelingen en publicatievereisten; zie art. 24bis lid I richtlijn 390/80.
117 Timmermans, TVVS 87/11, p. 284.
118 Uitgevende instellingen met statutaire zetel binnen de EG moeten hun prospectus in die Lid-

Staat ter goedkeuring overleggen, Vennootschappen van buiten de EG mogen zelf een Lid-
Staat uitzoeken. Lid-Staten kunnen niet-Etf-ondernemingen echter van deze erkenningsregeling
uitsluiten (art. 24 bis lid 5 richtlijn 390/80). Frankrijk wilde de erkenning van het prospectus
van deze ondememingen echter afhankelijk stell en van intemationale verdragen op basis
van wederkerigheid en stemde tegen de richtlijn; Timmermans, TVVS 87111, p. 284.
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4.3 De verhandelbaarheid van de door de SE uitgegeven effecten

Voor toelating tot de beurs is essentieel dat de SE in staat is om haar
effecten zonder problemen op aile gewenste beurzen binnen de EG te
verhandelen. Wat de verhandelbaarheid van haar effecten betreft verschilt
de SE in beginsel niet van nationale nv's. Ret kapitaal van de SE is in
aandelen verdeeld (artikel 1 lid 2 Vo.) en luidt in ECU.119 De statuten
bepalen of de aandelen aan toonder of op naam zijn gesteld.P? Ondanks
het ontbreken van een uitdrukkelijke bepaling als in artikel2:82 lid 2 BW,
Jijkt het mij logisch dat ook de aandelen in het kapitaal van de SE zowel
aan toonder aIs op naam kunnen luiden. De tekst van artikel 53 Vo. sluit
dit naar mijn mening niet uit. Statutair kan immers worden bepaaId dat
op verzoek van een aandeelhouder aandelen aan toonder worden omgezet
in aandelen op naam en omgekeerd.!" De aandelen die aan toonder luiden
moeten voUedig worden volgestort.!" Wat de uitreiking, vervanging en
vernietiging van de aandeelbewijzen betreft is het nationale recht inzake
naamloze vennootschappen van de zetel-lidstaat van toepassing (artikel 54
Vo.).

De handel ter beurze vindt in de regel plaats in aandelen (of certificaten
daarvan) aan toonder (,beurs-effecten'). Deze stukken zijn immers eenvoudig
overdraagbaar. De levering geschiedt door overgave van de betreffende
stukken, aldus artikel 3:93 BW. Met het oog op hetprobleem van defysieke
uitlevering van grote hoeveelheden aandelen aan toonder ter beurze'P
werden zogenaamde 'CF-stukken' gelntroduceerd!" en een Wet Giraal

119 Art. 38 leden I en 2 Vo. Het ECOSOC pleitte voor een aanduiding in nationale valuta als
altematief; vgl. art. 10 I lid Ibis Vo. op grond waarvan de jaarrekening van de SE in ECU
opgesteld kan worden.

120 Art. 53 lid I Vo. jo. art. 7 Vo. jo. art. 2:82 lid I BW.
121 Aandelen luiden op naam als geen aandeelbewijzen aan toonder zijn afgegeven, dus ongeacht

de afgifte van aandeelbewijzen op naam; Handboek nr. 173, p. 247. Luiden aandelen op
naam dan mag de nv aandeelbewijzen op naam uitgeven, ook al zwijgen de statuten; Van
Schilfgaarde, 'Van de BV en de NV', nr. 33, p. 98/99. Luiden aandelen aan toonder dan
moet de nv aandeelbewijzen aan toonder uitgeven; Handboek nr. 173.1, p. 248.

122 Art. 53 lid Ibis Vo. Vgl. art. 2:82 lid 3 BW; een uitzondering wordt gemaakt voor personen
die zich in het kader van hun beroep bezighouden met het voor eigen rekening plaatsen van
aandelen (art. 2:80 lid 2 BW). Wat een storting in vreemde valuta betreft wijs ik op de
regeLing in de leden 2 en 3 van art. 2:80a BW.

123 De stukken moeten in beginsel van het ene naar het andere depot worden overgebracht.
Ook de bewaring van de stukken en het knippen en inIeveren van de dividendbewijzen is
bij een dagelijkse verhandeling van aandelen problematisch.

124 Om op eenvoudige wijze dividend te kunnen uitbetalen. Dit zijn effecten waarbij de
aandeelbewijzen aan toonder zijn gesteld (i.e. effecten aan toonder) en waarop de reglementen
van het Centrum voor FondsenadministratieBV van toepassing zijn. Het dividendblad wordt
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Effectenverkeer ingevoerd.!" Voor zover het aandelenkapitaal van de
SE op naam luidt, moet zij een alfabetisch geordend aandelenregister
bijhouden onder vermelding van naam, adres, het aantal aandelen en de
categorie waartoe deze behoren.!" Niet slechts het bijhouden van het
aandeelhoudersregister, maar - daarmee samenhangend - ook de
voorwaarden die zijn gesteld aan levering van aandelen op naam (artikelen
2:86/197 BW) maken een levendige beurshandel in deze aandelen vrij
omslachtig. De beurshandel in aandelen op naam is echter niet onmogelijk.
De nv kan immers aandeelbewijzen op naam uitgeven en verhandelen.F'
In het rapport 'De beurshandel in aandelen op naam' wordt daartoe een
centrale registratie en eenvoudiger levering voorgesteld.!" Ik verwijs

in bewaring gegeven bij een CF-kantoor. Het dividend dat op aile aandelen wordt uitgekeerd
wordt overgemaakt aan het CF-kantoor, dat doorbetaalt aan de aangesloten banken, die op
hun beurt doorbetalen aan de houder van het CF-stuk; Van Schilfgaarde, 'Van de BV en
NV', nr. 37, p. 110/111. Aandeelhouders verliezen weI een deel van hun anonimiteit, aldus
Le Rfitte, 'Stukkenloze effecten', TVVS 92/3, p. 63.

125 Wet van 8 juni 1977, Stb. 333. Deze wet maakt het mogelijk dat toondereffecten "die door
het centraal instituut voor depot in het girale systeem zijn geaccepteerd" giraal worden gele-
verd; zie De Seriere en Perrick, a. w., p. 31. In Frankrijk zijn de stukken geheel afgeschaft
('dematerialisation '); Raaijmakers, 'Harmonisatie', p. 96.

126 De bewaring van het register moet gewaarborgd blijven, evenals de toegankelijkheid voor
aile aandeelhouders; art. 53 lid 2 Yo. Op grond van de subsidiaire toepasselijkheid van art.
2:85 BW zaI naar mijn mening ook het op ieder aandeel gestorte bedrag, de namen en
adressen van vruchtgebruikers en pandrechthouders, inclusiefhun rechten, moeten worden
vermeld (zie ook de leden 2 tIm 4).

127 Heeft een nv aandeelbewijzen (op naam) uitgegeven dan kunnen haar statuten bepalen dat
bovendien de afgifte van dat aandeelbewijs voor levering is vereist (art, 2:86 lid 2 BW).
Dit om de verhandel baarheid van aandelen van nv' s in het buitenland, met name de Verenigde
Staten, te waarborgen; MaeijerlSchreurs, 'Parlementaire geschiedenis rechtspersonen- en
vennootschapsrecht", p. 227.

128 Rapport van Penick en Croiset van Uchelen in opdracht van de Stichting Amsterdam Financial
Centre; besproken door Timmerman, 'Beurshandel in aandelen op naam', TVVS 91112,
p. 319. De Effectenclearing BV houdt voor de beursvennootschap het aandeelhoudersregister
bij. Akte van levering vormen de pagina's uit het aandelenregister van de dag voor en na
de clearing. De ondertekening van de aktekan door de Effectenclearing BY geschieden o.g. v.
de volmacht van koper en verkoper (die besloten ligt in de opdracht aan het commissiehuis).
Zij geeft de akte ook af aan de vennootschap. Bijkomstige voordelen zijn dat voor het houden
van een ava geen aandeelbewijzen meer behoeven te worden gedeponeerd; de vennootschap
kan het register raadplegen; de aandeelhouder kan over zijn aandelen blijven beschikken;
de Effectenclearing kan de functies van het NECIGEF en het Centrum voor Fondsenadmini-
stratie overnemen. Timmerman, t.a.p., merkt op dat ten behoeve van de anonimiteit van
de aandeelhouders derden en de vennootschap onder omstandigheden het recht moet worden
ontzegd om het aandeelhoudersregister in te kijken, Een nadeel is dat er zich "kerens van
ongeldige overdrachten" kunnen voordoen. Anders dan bij toonderaandelen worden verkrijgers
te goeder trouw van een niet-beschikkingsbevoegde niet beschermd o.g.v. art. 3:86 BW
(2014).
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daarbij naar de praktijk in de Verenigde Staten waar ter vereenvoudiging
van de verhandelbaarheid grote pakketten 'naamaandelen' op naam worden
gesteld van een 'street name owner' of 'broker'. 129 De verhandeling van
deze aandeelbewijzen op naam zal in de regel niet plaatsvinden op de offici-
ele markt, maar op de zogenaamde 'Parallelmarkt'. Een onoverkomelijk
probleem voor de verhandeling van aandelen ter beurze wordt daarentegen
weI gevormd door de blokkeringsregeling.

Concluderend merk ik op dat de door de SE uit te geven effecten in
principe zonder problemen ter beurze kunnen worden verhandeld.
Voorschriften die de afgifte van aandeelbewijzen op naam of aan toonder
verbieden dan weI de levering van aandelen blokkeren, worden niet door
het Statuut gegeven. Voldoet de SE in zoverre aan een voorwaarde voor
notering ter beurze, de SE dient echter ook te voldoen aan de vergaande
'disclosure' -verplichtingen die de beurs stelt. Zie daaromtrent paragraaf
4.4. Bovendien blijft de vraag onbeantwoord of de SE, indien voor haar
aandelen notering in Amsterdam wordt aangevraagd en zij haar zetel in
Nederland heeft, dezelfde oligarchische regelingen en beschermings-
constructies kan toepassen a1sNederlandse nv's met notering in Amsterdam.
Deze vraag zal ik trachten te beantwoorden in paragraaf 4.5.

4.4 Periodieke informatieverplichiingen waaraan de SE wordt onderwor-
pen als zij eenmaal ter beurze is genoteerd

4.4.1 Inleiding

Naast publicatie van het prospectus zijn vennootschappen waarvan de
aandelen eenmaal tot de officiele notering aan een effectenbeurs zijn toegela-
ten ook verplicht om periodiek informatie te verstrekken. Notering en
verhandeling van aandelen ter beurze noopt er toe dat beleggers ook nadien
moeten kunnen beschikken over adequate informatie om op basis daarvan
beslissingen te kunnen nemen omtrent aankoop of verkoop van effecten.
In hoofdzaak gaat het om:
(i) jaarlijkse informatie via de (geconsolideerde) jaarrekening (§ 4.4.2);
(ii) halfjaarlijkse (en kwartaal-) informatie (§ 4.4.3);
(iii) informatie omtrent belangrijke tussentijdse gebeurtenissen (§ 4.4.4);
(iv) informatie viaeen prospectus bij uitgifte van nieuwe effecten (§ 4.4.5).

129 Een handelaar (,record holder', zie §240.14a-1 sub i Regulation 14A van de SEC) die grote
pakketten effecten voor anderen houdt, zodat na een beurstransactie het aandelenregister
niet telkens gewijzigd behoeft te worden; zie Raaijrnakers, 'Harmonisatie", p. 96.
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In paragraaf 4.4.6 sta ik nog kort stil bij de informatie die moet worden
verschaft bij verkrijging van aandelen ter beurze.

4.4.2 Publicatie van de (geconsolideerde) jaarrekening

Een zeer belangrijke informatiebron is de jaarrekening. Titel V van het
Statuut (artikelen 101 tim 113 Vo.) geeft voorschriften omtrent de
enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening en het jaarverslag die de SE
moet opmaken, laten controleren en vervolgens moet publiceren. Ret
bestuursorgaan of leidinggevende orgaan - al dan niet tezamen met de
RvT - stellen de jaarrekening vast en leggen deze ter goedkeuring over
aan de ava.!" De ondernemingsleiding legt op deze wijze jegens de ava
verantwoording af over het in het afgelopen boekjaar gevoerde financiele
en bedrijfseconomische beleid.!" De 'jaarrekeningsplicht' vormt echter
ook een belangrijke informatiebron voor een ruime kring van belanghebben-
den. 132 Zonder afbreuk te doen aan het belang van informatieverplichtingen
in 'besloten' verhoudingen, zou men kunnen steUen dat naarmate een
vennootschap meer 'institutionele trekken' gaat vertonen de behoefte aan
een publieke vorm van informatieverstrekking en rekening en verantwoor-
ding toeneemt. 133 Bij een notering ter beurze geldt dat in elk geval. In
het geval dat de kring van aandeelhouders ruimer wordt en er minder
frequente en persoonlijke contacten tussen de ondernemingsleiding en de
aandeelhouders bestaan, zijn aandeelhouders meer aangewezen op publieke
mededelingen, zoals de gepubliceerde jaarrekening en het jaarverslag. 134

In de Verenigde Staten heeft men dit altijd voor ogen gehouden. Daar
worden vennootschappen, ongeacht hun rechtsvorm en nationaliteit, alleen
voor zover zij een beroep doen op de openbare kapitaalmarkt onderworpen
aan uniforme 'disclosure-verplichtingen (hoofdstuk 2, § 4.4). Bovendien
moeten zij hun effecten registreren bij de SEC. De SEC verlangt daarvoor
een door haar goed te keuren prospectus (,registration statement', section
5 SA 1933). Zolang een minimum-aantal 'securities' publiekelijk blijft
uitstaan, moet de betrokken vennootschap een jaarlijkse rapportage ('annual

130 Rasner, ZGR 3/1992, p. 321.
131 Aandeelhouders hebben de bevoegdbeid om te allen tijde inIicbtingen van het 1eidinggevende

of bestuursorgaan dan wei de RvT te veriangen, mits een zwaarwegend belang van de ven-
nootschap zich daartegen niet verzet (art. 89 Vo. jo. art. 2: 107 tid 2 BW).

132 Raaij makers , 'Openbaar belang' en 'belangbebbenden' bij de jaarrekening van rechtspersonen,
noot bij HR 5 sept. 1990 (Nedlloyd, RvdW 1990, 154; NJ 1991,62) in AAe 40 (1991)
9, p. 669/670.

133 Van Schilfgaarde, 'Van de BV en de NY', nr. 99, p. 239.
134 Raaijmakers, in 'De toekornst van de fusiegedragsregels', p. 44,46.
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report') bij de SEC neerleggen. Deze 'annual reports' moeten de belegger
informatie blijven verschaffen die van belang is voor zijn beslissing om
zijn effecten wei of niet opnieuw ter beurze aan te bieden. In het geval van
een 'delisting' ('going private') houdt deze verplichting op. 135 Een 'private
corporation' behoeft uitsluitend ten behoeve van haar eigen aandeelhouders
'financial statements' op te maken. In de EG daarentegen heeft de jaarreke-
ning steeds meer de strekking van een 'publieke' of 'externe' verantwoor-
ding gekregen. Richtlijnen 4 en 7 richten zich kennelijk ook op de bescher-
ming van 'derden' als bedoeld in artikel 54 lid 3 (g) EEG, te weten actuele
en potentiele crediteuren van de vennootschap.!" Het gevolg is dat ook
in besloten verhoudingen, als (familie-) by's en in Duitsland ook de GmbH
& Co KG's, een plicht bestaat om een (geconsolideerde) jaarrekening op
te maken en te publiceren. 137

De jaarrekening van de SE wordt opgesteld overeenkomstig de voor-
schriften van richtlijn 4 betreffende de jaarrekening (artikel 101 lid 2
VO.).138Verwijst deze richtlijn naar het nationale recht, dan moet deze
verwijzing worden beschouwd als een verwijzing naar het (geharrnoniseerde)
recht van de zetel-lidstaat van de SE (artikel101 lid 2bis). Overeenkomstig
artikel 7 Vo. zal de nationale wetgeving van de zetel-lidstaat terzake ook
overigens subsidiair van toepassing zijn. Het uitgangspunt is echter dat de
SE de regels voor het opstellen van de jaarrekening rechtstreeks ontleent
aan de vierde richtlijn. Een groot aantal voorschriften uit de vierde richtlijn
wordt uitdrukkelijk van toepassing verklaard, waaronder de keuzemoge-
lijkheden betreffende de omvang en indeling van de jaarrekening en de
waardering van de posten in de jaarrekening (artikel 101 lid 3 sub b tim
f).139 De SE die moederonderneming is in de zin van artikel 1 leden I
en 2 van richtlijn 7 maakt overeenkomstig deze richtlijn een geconsolideerde
jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag op (artikel 106 lid IVo.).

135 Section 13 SEA 1934; §§ 16.20 Revised MBCA 1985.
136 Raaijmakers, 'Harmonisatie", p. 95.
137 Anderzijds worden ook vrijstellingen en mitigatiemogelijkheden geboden. Zo bijvoorbeeld

voor kleine en middelgrote bedrijven. Zie de artt. 2:396-398 BW.
138 De SE die als kredietinstelling of financiele instelling werkzaam is moet zich wat de

opsteUing, de controle en de openbaarmaking van de (geconsolideerde) jaarrekening betreft
richten naar bet nationale recht van de zetel-lidstaat, dat op grond van richtlijn 635/86 (PbEG
Dr. 137211) is geharmoniseerd (art. 113 Vo.). De SE die verzekeringsonderneming is rich!
zich daarentegen naar richtlijn 674/91 (PbEG nr. 137417).

139 Bijv. de artt. 2, 3, 4, 6, 7,9 tIm 11, 18 (Iaatste zin), 20 lid 2,21 (Iaatste zin), 23 tIm 26,
27, 30, 31, 33 tim 42. Lid 3 sub a van art. 101 Vo. somt tenslotte enkele bepalingen op
die niet bij vaststelling van de jaarrekening van de SE mogen worden toegepast, waaronder
de artt, 1,2 (Ieden l , 5 laatste zin en 6),4 (Ieden 1 laatste zin, 21aatste zin, en 3 punt b),
54,55 en 62.
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Ook nu worden bepaalde opties betreffende de wijze van opstelling van
de geconsolideerde jaarrekening, de kring van te consolideren ondernemin-
gen en eventuele vrijstellingen rechtstreeks doorgeschoven naar de SE.I40
Ik wijs hier in het bijzonder op de mogelijkheid dat de SE de omvang van
het aantal te consolideren ondernemingen kan beinvloeden door gebruik
te maken van hetjuridische groepsbegrip (artikel I lid 1 richtlijn 7) en het
in Nederland gekozen economische groepsbegrip (lid 2) buiten beschouwing
te laten. De SE met zetel in Nederland consolideert in dat geval de financiele
gegevens van haar dochtermaatschappijen, niet van haar "dochtermaat-
schappijen in de groep en andere groepsmaatschappijen" (artikeI2:406Iid
I BW).

Door rechtstreekse toepassing van de voorschriften uit de richtlijnen
4 en 7 wordt volgens de Commissie voorkomen dat opnieuw over de inhoud
van deze richtlijnen zou moeten worden onderhandeld."" De discussies
die aan de totstandkoming van de richtlijnen 4 en 7 voorafgingen maken
duidelijk dat uniforme informatieverplichtingen onhaalbaar zijn. Achter
de verschillende opties - die onder andere op het punt van de opstelling
en waardering van de posten van de jaarrekening en de invulling van het
groepsbegrip als consolidatiemaatstaf aan de Lid-Staten worden geboden
- schuilen dan ook compromissen. Ondanks de verschillen die de
jaarrekeningen van EG-vennootschappen dientengevolge vertonen, worden
zij gelijkwaardig geacht. Aanknoping bij het geharmoniseerde jaarreke-
ningenrecht van de zetel-lidstaat zou voor de SE dus voor de hand hebben
gelegen. Zoals gezegd schuift het SE-Statuut de opties in de richtlijnen 4
en 7 echter rechtstreeks door naar de SE, met als gevolg dat de (geconsoli-
deerde) jaarrekening van de SE niet slechts afwijkingen kan vertonen ten
opzichte van die van buitenlandse rechtsvormen, maar ook ten opzichte
van die van rechtsvormen uitdezelfde zetel-lidstaat. De Commissie Harm 0-

nisatie Vennootschapsrecht levert terecht kritiek hierop: de jaarstukken
vormen een belangrijke bron van informatie voor "personen die een
rechtmatig belang hebben bij een behoorlijk inzicht in de gang van zaken
in de SE", waaronder crediteuren en werknemers(vertegenwoordigers).142
Weliswaar verlenen de opties de SE een aantrekkelijke flexibiliteit wat het

140 De SE kan gebruik maken van de mogelij kheden die worden geboden in de artt. 1, 6, 12
en 15 (art. 106 lid 3 Vo.). Ook de opties in de artt. 17 lid 2, 19 lid 1 (b), 20 en 26 led en
1 (c, laatste zin) en 2,27 lid 2, 28 tweede zin, 29 leden 2 (a, tweede zin) en 5 (laatste zin),
30 lid 2,32 en 33 lid 2 (d), en 35 lid 1 staan tot haar beschikking (art. 109 lid 3 sub b Vo.).

141 Zie de toelicbting bij bet ontwerp-Statuut 1989.
142 Lid 3 van art. 101 moet naar haar mening worden geschrapt; advies van 27 jan. 1992, p.

29.
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opmaken van haar financiele versIagIegging betreft, men kan zich echter
afvragen of deze vrijheid zich verdraagt met het inzichtvereiste dat aan de
jaarrekening ten grondslag ligt. De omstandigheid dat de SE zelfstandig
posten kan samenvoegen, waarderingsmaatstaven en waardecorrecties kan
toepassen alsmede zelf kan bepalen of en in hoeverre zij ondernemingen
in de geconsolideerde jaarrekening betrekt, kan afbreuk doen aan de duide-
lijkheid en het inzicht dat de (geconsolideerde) jaarrekening zowel aan-
deelhouders als derden moet bieden omtrent het vermogen, de financiele
positie en het resultaat van de SE of van de groep dan weI het groepsdeel
waar zij deel van uitmaakt. Ret verlenen van deze opties aan de SE staat
haaks op de doelstellingen van de richtlijnen 4 en 7. In de preambules van
beide richtlijnen wordt uitdrukkelijk verklaard dat de coordinatie van de
betrokken nationale voorschriften van bijzonder belang is voor de be-
scherming van aandeelhouders en derden. De jaarrekening moet een getrouw
beeld geven van het vermogen, de financiele positie en het resultaat van
de vennootschap; de omvang van de te publiceren gegevens moet in elke
Lid-Staat gelijkwaardig zijn; de waarderingsmethoden moeten voor zover
nodig worden geharmoniseerd "opdai de vergelijkbaarheid en de gelijkwaar-
digheid van de door de jaarrekening verschafte inlichtingen wordt ver-
zekerd" . De verleende opties ondermijnen niet slechts de vergelijkbaarheid
van de jaarrekeningen, maar ook die van het daarop gebaseerde prospectus.
Ret Statuut biedt in zoverre niet dezelfde vennootschapsrechtelijke
minimumbescherming aan beleggers (,institutioneller Anlegerschutz') als
een beursgenoteerde nv. 143

Met het oog daarop lijkt het mij niet uitgesloten dat de beurs een SE
wier jaarrekening niet voldoet aan de daar gestelde eisen toegang tot de
officiele notering ontzegt. Aangezien de opties met betrekking tot de opmaak
en inhoud van de jaarrekening op grond van een verordening aan de SE
worden verleend, lijkt het mij niet mogelijk dat de Nederlandse wetgever
in de uitvoeringwet daarop beperkingen ofuitzonderingen aanbrengt. Naar
mijn mening dient de Commissie titel V van het Statuut te wijzigen, in die
zin dat zij aanknoopt bij het op grond van de richtlijnen 4 en 7 geharmoni-
seerde nationale jaarrekeningenrecht van de zetel-lidstaat. Ook in de
'werktekst' uit 1993 wordt zulks voorgesteld.!"

143 Vgl. Hommelhoff, AG 1011990, p. 432; Weh1au, CML Rev. 29, 1992, p. 486/487.
144 Zie art. 61 doc. 4517/93.

168



De SE als beursvennootschap en moedennaatschappij

4.4.3 Publicatie van een halfjaarLijks versLag

Beursgenoteerde ondernemingen kunnen met het oog op de bescherming
van beleggers niet volstaan met de informatie die aandeelhouders of de ava
gewoonlijk op grond van het nv-recht ontvangen. Richtlijn 121/82 verplicht
hen tot publicatie van een halfjaarlijks verslag en geeft inhoudelijke regels
omtrent dat verslag.!" Zij dienen binnen vier maanden na afloop van
de eerste helft van hun boekjaar daarvan een verslag te publiceren en een
toelichting daarop.!" Als minimum-informatie moet de netto-omzet en
het resultaat voor of na belasting worden vermeld."" Aan de hand van
de toelichting moeten beleggers zich met kennis van zaken een oordeel
kunnen vormen over met name de ontwikkeling van de activiteiten en de
resultaten van de vennootschap.!" Publiceert de beursvennootschap een
geconsolideerde jaarrekening, dan mag zij ook het halfjaarlijkse verslag
consolideren.!" Het halfjaarlijkse verslag moet in het land van beursnote-
ring worden gepubliceerd in een landelijk of in een grote oplage verspreid
dagblad, het officiele publicatieblad, dan wei ter beschikking van het publiek
worden gesteld overeenkomstig hetgeen in artikel 7 van de richtlijn is be-
paald. ISO Staat de vennootschap aan meerdere beurzen genoteerd, dan
moet zij het verslag voor de ene Lid-Staat ook naar de autoriteiten in de
andere Lid-Staat sturen. 151

145 Richtlijn van 15 februari 1982, PbEG Dr. lA8, 20 febr. 1982, p. 26. Het doel is via
harmonisatie een gelijkwaardige bescherming van beleggers te verzekeren, daarmee de
beursnotering van aandelen te vergemakkelijken en de onderlinge vervlechting van de nationale
effectenmarkten te bevorderen; ov. 2 van de considerans.

146 Zie art. 4 lid I jo. art. 2 van richtlijn 121/82. Het verslag bestaat uit kwantitatievegegevens;
de toelichting betreft de activiteiten en de resultaten van de vennootschap in de verslagperiode
(art. 5 lid 1). Zulks geldt ook voor vennootschappen uit niet-EG-Ianden, mits hun aandelen
aan de beurs van een Lid-Staat staan genoteerd (art. I lid I). Zie lid 2 voor vrijstellingen.

147 Art. Slid 2 richtlijn 121182. Lid-Staten mogen strengere voorschriften vaststellen, mits deze
algemeen van toepassing zijn voor aile of een categorie vennootschappen (art. 3). Ontheffing
wegens strijd met het openbaar belang of ernstig nadeel voor de vennootschap is mogelijk
(art. 9 lid 4); Timmerrnans, 'Europees beurzenrecht' (Actualiteiten), TVVS 8217, p. 172.

148 Art. 5 lid 6 richtlijn 121182.
149 Art. 6 richtlijn 121182. Accountantscontrole is niet verplicht (art. 8).
150 Op grond van art. 2: 103 BW dient de vennootschap wier (certificaten van) aandelen of

obligaties in de prijscourant van enige beurs zijn opgenomen haar hal fjaar- en kwartaalcij fers
openbaar te maken zodra zij beschikbaar zijn, tenzij deze cijfers slechts aan bestuurders,
cornmissarissen of de OR worden verstrekt (lid 1). Het voorstel tot (tussentijdse) uitkeringen
moet onverwijld openbaar worden gemaakt (lid 2).

151 Of zij daarbij met een verslag kan volstaan is afhankelijk van de medewerking van de
betrokken beursautoriteiten. Dit is wei het streven; Timmerrnans, TVVS 8217, t.a.p.
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4.4.4 Andere tussentijdse informatie

Bovendien dienen beursfondsen ook tussentijds informatie te verschaffen
omtrent belangrijke gebeurtenissen. Daarbij denk ik in eerste instantie aan
de plicht tot 'disclosure' om 'insider trading' of misbruik van voorweten-
schap te voorkomen. Richtlijn 592/89 coordineert de voorschriften inzake
transacties van ingewijden.P? Personen die in de uitoefening van hun
beroep of hun functies kennis hebben gekregen van bevoorrechte inforrna-
tie!" is het verboden: (i) rechtstreeks of door bemiddeling beursgenoteerde
effecten "met gebruikmaking van deze bevoorrechte informatie te kopen
of te verkopen"; (ii) de bevoorrechte informatie aan een derde mee te delen
of hen op grond van deze informatie aan te bevelen transacties uit te voeren;
(iii) deze verboden gelden ook voor deze derden, ingewijden uit de tweede
hand (,tippees').I54 In Nederland trad op 1 januari 1987 voor beursgeno-
teerde instellingen de Modelcode voorkorning misbruik van voorwetenschap,
onderdeel van Bijlage IX Fondsenreglement, in werking. 155 De Modelcode
verbiedt onder meer bestuurders, commissarissen en "aangewezen
personen" 156 om te handelen in effecten van de uitgevende instelling of
van andere aan de Arnsterdamse beurs genoteerde instellingen, als zij betref-
fende die effecten over koersgevoelige informatie beschikken. 157 Zij mogen
deze informatie ook niet aan derden meedelen of derden daardoor bewegen
(niet) te handelen.!"

152 Richtlijn van 13 nov. 1989, PbEG or. L334, 18 nov. 1989, p. 30.
153 Zie art. 6 richtlijn 592/89.
154 Artt, I t/m 3 richtlijn 592/89. Een uitzondering wordt gernaakt voor transacties buiten de

beurs waarbij geen professionele berniddelaars optreden. Als toepasselijk recht fungeert het
recht van de zetel-lidstaat van de betrokken beurs, bij buiten-beurstransacties het recht van
de Lid-Staat waar de wederpartij van de ingewijde verblij fplaats heeft.

155 Via de noteringsovereenkomstof op grond van een daartoe strekkendesehriftelijke verklaring
(art. 53A Fondsenreglernent) is de Modelcode van toepassing op een aan de Amsterdamse
beurs genoteerde vennootschap.

156 Zie or. 11 van de Modelcode; de uitbreiding van de ge- en verboden van de Modelcode
tot comrnissarissen voigt uit or. 10.

157 Onder koersgevoelige informatie wordt verstaan "een niet-openbaar gegeven, indien van
het openbaar worden van dat gegeven een aanrnerkelijke invloed op de koers van de desbe-
treffende soort effecten redelijkerwijs is te verwachten" (or. l.b). A1s op grond van art.
11 lid 1 WMZ een ontheffing van de publicatieplichtwordt verleend, terwijl een deelnerning
van 10 % of meer is verkregen, dan mogen de aandeelhouder en de beursvennootschap geen
transacties rneer in deze aandelen verrichten; Cross, 'Langman-bundel ', p. 108. Zie ook
art. 8 Fusiecode: de Comrnissie voor Fusieaangelegenheden rnoet worden geinformeerd
orntrent transaeties (6 maanden) voorafgaande aan de openbare mededeling; Van Schilfgaarde,
'Van de BV en de NV', or. 134, p. 313.

158 Nr. I.e Mode1code. Een uitzondering bestaat voor zover wordt gehandeld in de uitoefening
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Daarnaast kan ook worden gedacht aan de verplichting van een
beursvennootschap om de door haar ontvangen meldingen van deelnemingen
in haar kapitaaI openbaar te maken. Richtlijn 627/88 (,Transparantie-
richtlijn'P") beoogt in aIle Lid-Staten de regels inzake de melding van
de verwerving of overdracht van belangrijke deelnemingen in ter beurze
genoteerde vennootschappen te coordineren en daarmee een eind te maken
aan het stelselmatig heimelijk opkopen van aandelen op de beurs.l'" In
Nederland is op grond van deze richtlijn de Wet melding zeggenschap in
ter beurze genoteerde vennootschappen (WMZ) tot stand gekomen.":
De WMZ verplicht de houder van aandelen of certificaten om een openbare
mededeling te doen omtrent zijn deelneming in naamloze vennootschappen
naar Nederlands recht waarvan de (certificaten van) aande1enzijn toegelaten
tot de officiele notering aan een beurs in een der Lid-Staten. 162 De mel-
dingsplicht geldt voor zowel natuurlijke aIs rechtspersonen en ontstaat door
overschrijding - naar boven (verkrijging) of naar beneden (overdracht)
- van 5%, 10%, 25%, 50% of 66 2/3%163 van het stemrecht of van
het geplaatste aandelenkapitaaI. 164 De melding moet schriftelijk gebeuren
aan de vennootschap en de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). 165

De vennootschap is verplicht om de ontvangen melding onverwijld na
ontvangst openbaar te maken in elke Lid-Staat waar een notering plaatsvindt.

van zijn functie of ter nakoming van een wettelijke verplichting. Zie DrS. 2 en 3 omtrent
'verdachte periodes' waarin niet in effecten van de uitgevende instelling mag worden
gehandeld; zie ook De Seriere en Perrick, a.w., p. 125.

159 Ook wei Richtlijn pakketmelding, betreffende gegevens die moeten worden gepubliceerd
bij verwerving en bij overdracht van een belangrijke deelneming in een ter beurze genoteerde
vennootschap; richtlijn van 12 dec. 1988; PbEG Dr. L348, 17 dec. 1988, p. 62.

160 Op grand van zowel richtlijn 13 aIs de SER-Fusiecode was dit niet mogelijk, omdat deze
regelingen uitsluitend zien op regulering van het open bare bod.

161 Wet van 31 december 1991 houdende regelen inzake de melding van de verkrijging of
overdracht van zeggenschap of van een belang in ter beurze van de Europese Gemeenschappen
genoteerde vennootschappen naar Nederlands recht, Stb. 1991,748.

162 "Het feit dat een bepaald percentage van het aandelenkapitaal in oon hand is, is relevante
informatie voor beleggers"; Cross, 'Langman-bundel', p. 107. Zie omtrent de te vermelden
informatie: art. 8 lid I WMZ.

163 Zie art. 6 WMZ omtrent het meetellen van aandelen en stemrechten voor de berekening
van het percentage.

164 Art. 2 jo. art. 3 WMZ. Voor de vraag wat onder verkrijgen of overdragen van aandelen
of verkrijgen of beeindigen van stemrecht moet worden verstaan, verwijs ik naar de artt.
4 en 5 WMZ. Ook in het Fondsenreglement zijn deze percentages met ingang van 1 februari
1992 opgenomen.

165 Bij voorkeur door een 'meldingsformulier WMZ'; zie de voorlichtingsbrochure van de STE
p. 13, bijlage I p. 23-29; Perrick, 'De Wet melding zeggenschap is in werking getreden',
TVVS 9212, p. 38. Zie omtrent vrijstelling van de meldingsplicht art. 7 en art. 8 lid 2 WMZ.
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Gelijktijdig zendt zij een afschrift van deze publicatie aan de Minister van
Financien (STE) onder vermelding van de wijze waarop de publicatie
plaatsvindt. 166

4.4.5 Informatieplicht bij uitgifte van nieuwe effecten nadat een eerste
note ring reeds was verkregen

Tenslotte wijs ik er op dat een vennootschap wier effecten reeds aan de
beurs staan genoteerd ook bij uitgifte van nieuwe effecten in haar kapitaal
ter informatie van be1eggers een prospectus za1 moeten publiceren. Op grond
van richtlijn 298/89167 dient degene die voor de eerste maal publiekelijk
effecten aanbiedt, die (nog) niet aan een effectenbeurs zijn genoteerd, een
emissieprospectus over te leggen (artikel I lid I jo. artikeI4). In het geval
dat bij de oprichting van de SE ook nieuwe aandelen worden uitgegeven
zal het emissieprospectus samenvallen met het toelatingsprospectus.

4.4.6 Informatieverplichtingen die in acht moeten worden genomen bij
verkrijging van aandelen ler beurze door een openbaar bod

Ook wat de verkrijging van aandelen betreft moeten informatieverplichtingen
in acht worden genomen. Men kan denken aan de holding-SE die (bij
oprichting) een openbaar bod uitbrengt op de aandelen van de oprichtende
vennootschappen. Aandeelhouders moeten zich een gemotiveerd oordeel
kunnen vormen omtrent de vraag of zij een openbaar bod op hun aandelen
zullen accepteren. De nationale regels terzake zijn nog niet geharrnoni-
seerd.!" In Nederland heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) een
aantal gedragsrege\s uitgevaardigd, die in acht behoren te worden genomen
"bij het voorbereiden en uitbrengen van een openbaar bod op aandelen en
het voorbereiden en tot stand brengen van een fusie of een overneming
van een onderneming": de SER-Fusiegedragsregels (Fusiecode). 169 Artikel

166 Art. 9 WMZ. Zie omtrent ontheffing van de openbaarmakingsverplichting: art. 1I lid 1
en art. 15 lid I WMZ; Cross, 'Langman-bundel', p. 107; Perrick, TVVS 9212, p. 39. Steins
Bisschop, diss., p. 3, p. 183-189, wijst er op dat door deze meldingsplicht de toelaatbaarheid
(houdbaarheid) van beschermingsmaatregelen word I beperkt.

167 Richtlijn van 17 april 1989, PbEG or. L124, 5 mei 1989, p. 8.
168 Zie hoofdstuk 2, § 3.2.1, nool 164.
169 Oorspronkelijk besluit van 15 mei 1970; gewijzigd bij besluit van 21 nov. 1975; opnieuw

gewijzigd en in werkinggetreden bij besluit van 15jan. 1991. De Fusiecode is van loepassing
op het voorbereiden of uitbrengen van hetzij een openbaar bod op ter beurze (of op de paral-
lelmarkt) genoteerde (certificaten van) aandelen en in aandelen omwisselbare obligaties,
hetzij een onderhands bod dat wordt uitgebracht aan meer dan de helft van de in het aan-
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3 Fusiecode verplicht de besturen van vennootschappen onder bepaaide
omstandigheden, als opgesomd in lid 2, een open bare mededeling te doen
als zo'n openbaar bod wordt voorbereid of uitgebracht. 170 Het voor-
bereiden of uitbrengen van een openbaar bod is verboden voor zover geen
(form eel) overleg met het bestuur van de doeIwitvennootschap is ge-
voerd.'?' De overnemende vennootschap is verplicht om haar openbaar
bod algemeen bekend te maken in een 'biedingsbericht' in de Officiele
Prijscourant van de VEH of een landelijk verspreid dagblad.!"

Met de introductie van een ontwerp-richtlijn 13 inzake de openbare
aanbieding tot aankoop of ruil (van aandelen) tracht de Commissie de
verschillen tussen de onderhavige nationale regelingen te harmoniseren. 173

Wordt zij aangenomen dan zal de aspirant-overnemer, zodra hij besluit
een openbaar bod te doen, in elke Lid-Staat wette/ijk zijn verplicht om een
biedingsbericht op te stellen (artikel 10) en, alvorens dit biedingsbericht
overeenkomstig artikel II te publiceren'?", dit te doen toekomen aan de
bevoegde autoriteit en het bestuur van de over te nemen vennootschap
(artikel 7). Het biedingsbericht dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de

delenregister ingeschreven houders van aandelen op naam (ook al vertegenwoordigen zij
minder dan de helft van het geplaatste kapitaal) van een nv/bv (art. 2). De rechtsvorm,
nationaliteit en vestigingsplaats van de overnemende rechtspersoon zijn irrelevant (lid 3).

170 Binnen 30 dagen na deze open bare mededeling moet de ovememende vennootschap nader
mededelingen doen omtrent de vraag of en, zo ja, wanneer zij een openbaar bod doet (art.
Slid 1); Van Schilfgaarde, 'Van de BV en de NY', Dr. 134, p. 312.

171 Een vijandelijkeovemame wordt aileen verboden voor zover de ovememende vennootschap
het bestuur van de 'doelwit-vennootschap' niet heeft uitgenodigd tot overleg en niet schriftelijk
in kennis heeft gesteld van de prijs- of ruilverhouding, de motieven die aan het bod ten
grondslag liggen, de beleidsvoomemens ten aanzien van haar en de met haar verbonden
ondememing en de wijze van financiering van het uit te brengen bod (art. 4). Wordt een
bod, na schriftelijke inkennisstelling en uitnodiging tot overleg, zonder overeenstemming
uitgebracht dan is dit bod niet in strijd met de Fusiecode.

172 Art. Slid 3. Ten minste inhoudende de naam van de overnemer, het voorstel tot ovememing
met vermelding van de prijs of ruilverhouding, of overleg is gevoerd met de over te nemen
vennootschap, welk resultaat dit overleg had, de verklaring dat hetzelfde bod zich uitstrekt
tot aile uitstaande aandelen van dezelfde soort, etc. (art. 6). De inhoudelijke gegevens van
de 'annonces' inzake het openbare particle bod en het tenderbod worden opgesomd in art.
6A resp. 6B van de Fusiecode.

173 Ontwerp van 19 sept. 1990, PbEG or. C240, 26 sept. 1990, p. 7. De richtlijn is sterk geinspi-
reerd door de Engelse City Code on Takeovers and Mergers, die evenals de SER-Fusiecode
gedragsregels ('codes of conduct') betreffen.

174 In een landelijk of in een grote oplage verspreid dagblad en in het nationale publicatieblad,
dan wei beschikbaar te stellen aan op een aldaar vermeld adres of op een andere wijze als
goedgekeurd door de bevoegde autoriteit(en) van de betrokken Lid-Staat (art. 6). Daarvoor
kunnen in Nederland in aanmerking komen: de Commissie voor Fusieaangelegenheden, de
VEH en de STE.
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inrichtingseisen die de voormelde beursrichtlijnen stellen aan het prospec-
tuS.175

In de volgende paragraaf staat de vraag centraal of een in Nederland op
te richten en te vestigen SE, die voor haar aandelen notering in Amsterdam
aanvraagt, dezelfde oligarchische regelingen en beschermingsconstructies
kan toepassen als Nederlandse nv's met notering in Amsterdam.

4.5 In hoeverre Levert deformele positie van de aandeeLhouders en de
ava in de interne structuur van de SE problemen op bij het aanvragen
en instandhouden van een beursnotering?

4.5.1 Algemeen

Uitgangspunt in dit hoofdstuk is, zo merkte ik reeds op, de SE die haar
zetel in Nederland zal krijgen en die aan de Amsterdamse beurs genoteerd
wenst te worden. De SE met een gespreid kapitaal zal met het oog op een
evenwichtige besluitvorming mogelijk een of meerdere oligarchische
regelingen in haar statuten wensen op te nemen. De gedachte is dat bij een
gespreid aandelenbezit in handen van tal van anonieme aandeelhouders,
die zich - als zij al ter vergadering verschijnen - voornamelijk door
beleggingsoverwegingen zullen laten leiden, de continuiteit van de
onderneming onvoldoende wordt gewaarborgd. Oligarchische regelingen
strekken ertoe om de bevoegdheden van de ava te beperken en komen in
Nederland - zie de dissertatie van Voogd'?" - zeer vaak voor. Ook
de structuurregeling heeft een dergelijk effect. De SE zal zich bovendien
willen beschermen tegen een mogelijke onvriendelijke (poging tot)
overneming. Via zogenaamde 'beschermingsmiddelen of -rnaatregelen' zal
zij de zeggenschap binnen de vennootschap wensen te beinvloeden door
hetzij de bevoegdheden van de ava te beperken (oligarchische regelingen),
hetzij de samenstelling van de ava te beinvloeden.'?"

175 Volgens Raaijmakers "Iijkt het in de rede te liggen dat de inhoud van het prospectus wordt
bepaald door de beursregels van het land waarin de target company zijn hoofdzetel heeft";
'Harmonisatie', p. 1211122.

176 Voogd, 'Statutaire beschermingsmiddelen bij beursvennootschappen' , diss. Nijmegen 1989;
Van der Heijden lnst., nr. 32.

177 Vgl. Voogd, diss., p. 4/5. Zie ook Steins Bisschop, diss., p. 6. Het doe I van oligarchische
regelingen verschilt eigenlijk niet van dat van beschermingsconstructies en kornt neer op
de wens dat betrouwbare aandeelhouders handel en "overeenkomstig de inz.ichten van het
management in de vennootschap"; zie Maeijer, 'De positie van de aandeelhouders', in
'Problemen bij fusie van NY en BV', Van der Heijden Inst., nr. 13, p. 3.
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Het Nederlandse vennootschapsrecht biedt mogelijkheden voor zowel
oligarchische regelingen als beschermingsmaatregelen. De Amsterdamse
beurs stelt daarentegen weI beperkingen. In Bijlage X bij het Fondsenregle-
ment stelt de beurs grenzen aan de cumulatie van een aantal bescher-
mingsmaatregelen. Op grond daarvan zou het de SE zijn toegestaan om
tot50% van het bedrag van haar overige uitstaande aandeJen beschermings-
prefs vrijelijk - zonder medewerking van haar ava - uit te geven, in
combinatie met beperkt royeerbare certificaten, of stemrechtbeperkingen,
ofeen gemeenschappelijk (nationaal-) bezit-constructie, ofprioriteitsaande-
len. De uitgifte van maximaal 100% zou zij, althans op grond van Bijlage
X, mogen combineren met de uitgifte van prioriteitsaandelen, evenals met
beperkt royeerbare certifaten, zij het dat als meer dan 70% van de aandelen
wordt gecertificeerd een uitgifte van prefs van meer dan 50% goedkeuring
van de ava behoeft. De uitgifte van prefs kan ook worden gecombineerd
met certificering, mits bij feitelijke uitgifte van meer dan 50% de certificaten
onbeperkt royeerbaar zijn. 178 De uitgifte van niet-royeerbare certificaten
is op grond van Bijlage X niet toegestaan. Momenteel wordt bovendien
gediscussieerd over de vraag of zelfs niet de structuurregeling een
ongerechtvaardigde inbreuk vormt op de positie van de aandeelhouders.

Met het oog op een notering aan de Amsterdamse beurs van een in
Nederland op te richten en te vestigen SE dienen aldus twee vragen te
worden beantwoord:
(i) Laat het Statuut oligarchische regelingen en beschermingsmaatregelen
toe, dan wei andere beperkingen van de bevoegdheden van de ava in de
interne structuur van de SE?
(ii) Zo ja, in hoeverre brengt Bijlage X dan met zich mee dat op die grond
notering aan de Amsterdamse beurs kan worden geweigerd?

De eerste vraag leidt tot een analyse van de rechtspositie van de ava
en de aandeeIhouders op grond van het Statuut - waarbij ook de
zogenaamde 'Bangemann-voorstellen' dienen te worden betrokken - en
de ruimte die wordt gelaten voor afwijkende statutaire regelingen. Gelet
op de dienaangaande gevoerde discussie dient daarbij betrokken te worden

178 Zie vooreen uitvoeriger bespreking van de in 1992 herziene tekst van Bijlage X: Dortmond,
'De nieuwe Bijlage X bij het Fondsenreglement', NV 70/10 okt. 1992, p. 215 e.v.; Buijs,
'De beursregeling van beschermingsconstructies herzien', TVVS 92/ I0, p. 247-251. Bij lage
X wordt van toepassing op reeds genoteerde vennootschappen als zij wijzigingen aanbrengen
in hun beschermingsmaatregelen, op enigerlei wijze wijzigingen aanbrengen in de statuten
en bij verzoek tot toelating tot de officiele beursnotering van 5 % of meer van de effecten
van dezelfde soort als reeds genoteerde effecten dan wei andere effecten met een
aandelenkarakter.
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de positie van het bestuur en het toezichthoudende orgaan in hun verhouding
ten opzichte van de ava.

4.5.2 De positie van de ava en die van de individuele aandeelhouders als
zodanig

In de voorgaande Statu ten was de regeling omtrent de bevoegdheden van
de ava sterk geinspireerd door § 119 AktG. De SE werd naar het voorbeeld
van de Duitse AG 'neergezet' als een 'Publikumsgesellschaft', waarbinnen
het bestuur een zeLfstandige, autonome bestuursmacht uitoefent (§ 76 AktG,
'Fiihrerprinzip') en de macht van de ava aan banden is ge1egd. Artikel 81
Statuut 1989 gaf een opsomming van een aantal bes1uiten terzake waarvan
de ava uitdrukkelijk bevoegd werd verklaard ('Kompetenzkatalog'). Te
denken vah daarbij aan de verhoging of vermindering van het geplaatste
kapitaal, de vaststelling van de jaarrekening, de wijziging van de statuten,
de ontbinding van de SE en de benoeming van vereffenaars, fusie van de
SE en de overdracht van activa van de SE. Deze opsomming was echter,
anders dan die van § 119 AktG, niet limitatief doch enuntiatief. 179

In het Statuut 1991 worden de bevoegdheden van de ava niet meer
enuntiatief opgesomd, maar is - anders dan in het ontwerp uit 1989 -
aans1uiting gezocht bij de regeling in artikel 2: 107/217 lid 1 BW. De
bevoegdheidsverde1ing wordt ruimer en flexibe1er vorm gegeven. De ava
wordt beslissingsbevoegd geacht met betrekking tot onderwerpen ten aanzien
waarvan de verordening haar een bijzondere bevoegdheid verleent en
onderwerpen die niet, op grond van de verordening, de aanvullende richtlijn,
de dwingende nationale wetgeving van de zete1staat of de statu ten van de
SE, uitsluitend tot de bevoegdheid van het toezichthoudende, leidinggevende
of bestuursorgaan behoren."" Een uitdrukke1ijke bevoegdheid verleent
de verordening de ava bijvoorbeeld wat betreft de verhoging van het
geplaatste kapitaal (aandelenernissie, artikel 42 lid 1), het machtigen tot
een toekomstige kapitaalverhoging (artikel 43 lid 1), het beperken of
uitsluiten van het voorkeursrecht in het geval van een kapitaalverhoging
(artike! 44 lid 3), het instellen van een groepsvordering (artikel 78), de

179 Zie de toelichting bij art. 81 Statuut 1989, p. 33; vgl. ook art. 83 Statuut 197011975 waarin
de bevoegdheden van de ava slechts konden worden aangevuld op verzoek van het EP en
het ECOSOC. In het voorontwerp-Sanders (art. IV-3-1) werd weI een limitatieveopsornming
gegeven, met als argument dat in art. IV-I-3 omvangrijke bevoegdheden aan het bestuur
werden verleend.

180 Hetgeen betekent dat er ongeschreven bevoegdheden van de ava bestaan, aldus Homrnelhoff,
AG 10/1990, p. 428/429.
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goedkeuring van de jaarrekening (artikel 82 lid 3), het wijzigen van de
statuten (artikel 97) en ontbinding van de SE (artikel 115). Ook de
benoeming en het ontslag van de leden van de RvT of het bestuursorgaan
wordt in beginsel aan de ava over gelaten (artikelen 63 lid 2 en 66 lid 3
Vo.). Deze bevoegdheid behoeft niet exclusief te zijn en kan haar zelfs
- in het geval wordt gekozen voor het Nederlandse cooptatiernodel -
geheel worden ontnomen. In het geval dat het gekozen medezeggenschaps-
model invloed uitoefent op de samenstelling van de RvT ofhet bestuursor-
gaan, maar ook indien de verordening geen uitdrukkelijke bevoegdheden
aan de ava verleent, zal het onderzoek naar de bevoegdheden van de ava
voomamelijk een kwestie van rechtsvergelijking zijn. Ook op dit punt zal
men zowel het Statuut als de uiteenlopende nationale wetgevingen moeten
raadplegen.

Op grond van artikel 81bis Vo. is wat de organisatie en het verloop van
de algemene vergadering betreft naast hetgeen uitdrukkelijk in de verorde-
ning - titel IV, afdeling 4 (artikelen 81 tim 100 Vo.) - is vastgesteld,
het nationale recht inzake naamloze vennootschappen van de zetel-lidstaat
van toepassing, Het gaat daarbij voornamelijk om het bijeenroepen van
de aandeelhouders, hun deelneming en vertegenwoordiging in de vergade-
ring, de vaststelling van hun aanwezigheid, de inlichtingen die hen moeten
worden verstrekt, de inhoud van de agenda, de eventuele mogelijkheid om
schriftelijk deel te nemen aan de besluitvorming en de notulen van de
vergadering. Omtrent een aantal van deze punten geeft de verordening
expliciete voorschriften. Zoals gezegd kunnen zij worden aangevuld door
de nationale wetgeving van de zetel-lidstaat terzake.

Omtrent het bijeenroepen van de ava zal ik kort zijn. Artikel 82 lid
1 Vo. schrijft voor dat de ava minimaal een keer per jaar, binnen zes
maanden na afsluiting van het boekjaar, bijeenkomt."! Bevoegd tot het
bijeenroepen van de ava zijn het bestuurs- of leidinggevende orgaan'",
de aandeelhouder(s) die 10% van het geplaatste kapitaal bezit(ten) 183,

181 Vgl. art. 22 ontwerp-ricbtlijn5. Art. 2: 1081id2 BW: de termijn van 6 maanden kan statutair
worden verkort. Zie ook art. 2: 108a BW.

182 Art. 82 lid 2 Yo. Verzoekt de R vT hierom, dan is bet leidinggevende orgaan hiertoe verplicbt.
Voor bet bestuursorgaan is hieromtrent niets bepaald. Op grond van art. 81bis Yo. jo. art.
2: 109 BW kunnen de statuten deze bevoegdheid ook aan anderen verlenen. Aangenomen
mag worden dat ook de RvT (RvC) bevoegd kan worden gemaakt om de ava bijeen te roepen.

183 Art. 83 lid I Yo. Zij moeten hiervoor de redenen aangeven, evenals de punten voor de agenda
(lid 2). Als niet binnen flen maand aan dit verzoek wordt voldaan kan zulks via de rechter
van de zetel-lidstaat worden afgedwongen (lid 3); zieart. 2: 110 BW. Inplaats daarvan kunnen
zij ook verzoeken om flen of meer punten op de agenda te plaatsen (art. 85 Vo.); vgl. art.
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en de ava zelf. 1114Ben expliciete regeling omtrent de wijze van bijeenroe-
ping is geschrapt. Op grond van artikel 2: 113 BW dient de oproeping te
geschieden via aankondiging in een landelijk verspreid dagblad. Dit
voorschrift sluit aan bij het 'open' karakter van de naamJoze vennootschap.
De SE die in principe een wijd verspreide, ook nationale grenzen overschrij-
dende aandeelhouderskring zal hebben, moet geacht worden de landelijk
verspreide dagbladen te gebruiken in de landen waar zij aandeelhouders
vermoedt. 185De agenda voor de ava die na de afsluiting van het boekjaar
bijeenkomt, moet in elk geval de goedkeuring van de jaarrekening, van
de winstbestemming en van het jaarverslag omvatten (artikel 82 lid 3
VO.).186

Iedere aandeelhouder is gerechtigd om aan de ava dee! te nemen, aldus
artikel 86 VO.I87 Aandeelhouders zonder stemrecht mogen met worden
buiten gesloten.!" Het stemrecht is evenredig aan het door het aandeel
vertegenwoordigde gedeelte van het geplaatste kapitaal (artikel 92 lid 1
VO.).189 Als er verschillende categorieen aandelen zijn, is voor elke groep
aandeelhouders van een zelfde categorie, aan wier rechten door het besluit
van de ava afbreuk wordt gedaan, een afzonderlijke stemming vereist (artikel
98 VO.).I90 Iedere aandeelhouder is bovendien gerechtigd om zich op
de ava "door een persoon van zijn keuze te doen vertegenwoordigen" (artikel
87 Vo.). Ben uitgebreide regeling omtrent de verwerving van stemvolmach-
ten is in het Statuut 1991 geschrapt. Men zal het nationale 'zetelrecht'

25 ontwerp-richtlijn 5. Het percentage kan bij de statu ten worden verlaagd.
184 Art. 83 lid 4 Vo.; zie echter de machtigingsprocedure op grond van art. 2: 110 BW.
185 Voor rover geen aandelen (of certificaten) aan toonder zijn uitgegeven kunnen de statuten

ook een andere regeLing voorschrijven. Art. 2:223 BW betreft de aankondiging van de ava
in meer besloten verhoudingen; zie ook de mogelijkheid van besluitvorming buiten de
vergadering (artt. 2: 128/238 BW).

186 Voor het overige is het nationale recht van toepassing: zie bijv. de art. 2: 114, 123, 117
lid 3 BW. De minimum-opsomming in art. 84 lid 2 Vo. van gegevens die in het oproepingsbe-
richt moeten worden vermeld, is geschrapt. De termijn die tussen de oproeping en de ava
moet Iiggen bedraagt ten minste 15 dagen (art. 2: 115 BW). Art. 84 lid 3 Vo., dat ten minste
30 dagen voorschreef, is gescbrapt. Vgl. art. 24 lid 3 ontwerp-richtlijn 5 (21 dagen).

187 Hetzelfde geldt voor de houder van met medewerking van de vennootschap (SE) uitgegeven
certificaten (art. 2: 113 lid 1 BW).

188 Zie de toelichting bij art. 86; conform de adviezen van het ECOSOC en het EP. Zie de
artt. 2: 113 lid 1 en 117 lid 2 BW (certificaathouders).

189 Eventuele beperkingen, uitsluitingen en schorsingen van het stemrecht buiten beschouwing
gelaten (artt. 52 lid 2 en 92 lid 3 Vo.).

190 Voor rover de stemmen zijn verbonden aan aandelen waarvoor de aandeelhouder Diet aan
de stemming heeft deelgenomen, blanco of ongeldig zijn uitgebracht, dan wei de aandeelhou-
der zich van stemming heeft onthouden, moeten deze stemmen als Diet uitgebracht worden
beschouwd (art. 93bis Vo.). Vgl. art. 2: 13 BW.
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moeten raadplegen. De artikelen 2: 117/227 BW bepalen dat aandeelhouders
zich bij schriftelijke volmacht ter vergadering kunnen laten vertegenwoordi-
gen, maar dat de statuten aan de volmachtverlening beperkingen kunnen
stellen. In § 134 (3) en § 135 AktG wordt een soortgelijke regeling gegeven
als in het Statuut 1989 en de artikelen 27 en 28 van ontwerp-richtlijn 5.
Artikel 88 Statuut 1989 gaf een regeling om trent de verlening van
volmachten aan personen die er hun beroep van maken om bij volmacht
te stemmen'?':
(i) de volmacht kan slechts voor een ava, of daarop volgende ava's met
dezelfde agenda, worden verleend'P;
(ii) de volmacht kan worden herroepen;
(iii) aile aandeelhouders waarvan naam en adres bekend zijn, worden
schriftelijk of via een advertentie in een dagblad "met een brede lezerskring"
uitgenodigd hun volrnacht te verlenen;
(iv) in het verzoek moet opgave worden gedaan van de agenda, de
voorstellen waarover zal worden besloten, de mededeling dat aandeelhouders
de jaarstukken op verzoek ter beschikking worden gesteld, het verzoek om
instructies en de mededeling hoe gestemd zal worden indien geen instructies
zijn verleend;
(v) het stemrecht moet worden uitgeoefend overeenkomstig de instructies
dan wel de aan de aandeelhouder verstrekte mededeling, tenzij "zich omstan-
digheden voordoen die bij de verzending van de instructies of van het
verzoek om verlening van de volmacht niet bekend waren en de uitvoering
van de instructies of van de mededelingen de belangen van deze aandeelhou-
der zou kunnen schaden". "De gemachtigde stelt de aandeelhouder hiervan
zo spoedig mogelijk in kennis en deelt hem de redenen daarvan mee."

Aantrekkelijk met het oog op het verwerven van stemvolmachten is
een gemtensiveerd en meer persoonlijk contact tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders: een 'investor's relations' -beleid. 193 In een 'open',

191 Vgl. het 'Depotstimrnrecht' van de banken in Duitsland. Art. 87 lid 2 Statuut 1989 bepaalde
dat de zetel-lidstaat of de statu ten van de SE konden voorschrijven dat "enkel tot een of
meer bepaalde categorieen behorende personen als vertegenwoordiger kunnen worden
aangewezen, met dien verstande evenwel, dat iedere aandeelhouder zich door een andere
aandeelhouder niet kunnen doen vertegenwoordigen". Uit de toelichting bij art. 87 blijkt
dat niettemin wordt bedoeld dat, overeenkomstig art. 27 lid 2 ontwerp-richtlijn 5, een
aandeelhouder zich altijd door een andere aandeelhouder kan laten vertegenwoordigen. De
volrnacht zou schriftelijk moeten worden verleend en ten minste drie jaar moeten worden
bewaard (lid 3).

192 De volmacht mag voor maximaal 15 maanden worden verleend (art. 88 lid 2).
193 Timmerman, TVVS 91/12, p. 319, wijst er op dat de verhandeling ter beurze van aandelen

op naam daartoe zou kunnen bijdragen. Bezwaarlijk is weI dat aandeelhouders dan inbeginsel
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vermaatschappelijkte vennootschap als de SE hier wordt verondersteld te
zijn, zullen aandeelhouders zich in beginsel niet of nauwelijks bemoeien
met het 'day to day management'. Er valt echter een tendens te bespeuren
dat aandeelhouders ook in dit soort open verhoudingen er naar streven een
meer evenwichtige machtsbalans te creeren. Ik doel daarbij vooral op acties
die aandeelhouders gezamenlijk, door volmachtverlening aan de Vereniging
voor Effectenbezitters (VEB), hebben gevoerd bij Nedlloyd. De verplichte
melding op basis van de WMZ, en de daaraan ten grondslag liggende
Transparantierichtlijn, zal er zeker toe bijdragen dat veel aandeelhouders
hun anonimiteit verliezen en zij gemakkelijker door de VEB gemobiliseerd
kunnen worden. Ook de plannen om beurseffecten te registreren zullen dit
proces versterken. Het zullen naar mijn mening vooral belangrijke en ingrij-
pende onderwerpen, besluiten en conflicten zijn, met name zaken die van
invloed zijn op de winst van hun belegging, die de aandeelhouders mobilise-
ren. In de regel mag er vanuit worden gegaan dat zij weinig belangstelling
zullen hebben voor een regelmatige besluitvorming.

In dit verband wijs ik tenslotte nog op de regeling van de 'proxy
solicitation' in de Verenigde Staten, die overigens niet geldt voor buitenland-
se vennootschappen en alleen van toepassing is als men een beroep op de
openbare kapitaalmarkt heeft gedaan.'?' Met 'proxy solicitation' wordt
bedoeld dat men zich in het openbaar tot een (rnede-) aandeelhouder wendt
met het verzoek om een volmacht om daarmee ter algemene vergadering
te verschijnen en te stemmen overeenkomstig de bij de 'solicitation'
aangegeven voornemens.!" Het verzoeken om 'proxies' komt vooral voor
bij vennootschappen met een gespreide, anonieme groep aandeelhouders
die weinig interesse hebben voor een regelmatige besluitvorming en dus
niet vaak ter vergadering verschijnen. Verlening van stemvolmachten aan
bijvoorbeeld bestuurders of comites van aandeelhouders (zoals in Nederland
de Vereniging van Effectenbezitters (VEB)), die meer expertise hebben
en daardoor de krachten kunnen bundelen, biedt dan een oplossing. Een

hun anonimiteit verliezen. Wil de veonootschap achter de identiteit van haar aandeelhouders
komen dan kan zij haar aandelen ook certificeren. Bovendien doorbreekt ook de WMZ de
anonimiteit. Van der Grinten, 'Beurshandel in aandelen op naam', NV 69/12, p. 273, wijst
op het gevaar dat er een strijd om volmachtverwerving kan ontstaan als een aandeelhouder
oppositie wil gaan voeren tegen het bestuur. Hij acht echter omzeiling mogelijk door de
aandelen op naam van bijv. een financiele instelling te stellen, die voor rekening en risico
van een ander houdt.

194 Er bestaat dus een nauwe relatie tussen enerzijds effectenreglementering en anderzijds de
uitoefening van stemrecht op aandelen via volmachtverwerving.

195 Raaijmakers, 'Harmonisatie", p. 102. Zie S. 14 SEA 1934, een kaderbepaling die door de
SEC nader is uitgewerkt in regulation 14 A.
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voorwaarde is dat aandeelhouders een weloverwogen keuze moeten kunnen
maken aIvorens zij besluiten of en aan wie zij 'proxies' willen afgeven en
daarmee hun stemrecht uit handen willen geven.!" Op basis van section
14 (a) SEA 1934 kan de SEC ter bescherming van de "public interest or
for the protection of investors" regels en voorwaarden stellen aan 'proxy
solicitation' met betrekking tot 'registered securities' .197 Zij heeft dat
uitvoerig gedaan in Regulation 14A. De geregistreerde 'holder of re-
cord'!" of 'street name owner' die de aandelen voor de aandeelhouder
houdt - zoaIs banken en andere effectenmakelaars - is het verboden om
eigenmachtig op een 'proxy solicitation' in te gaan. 199 Hij oefent "fiduciary
powers in nominee name,,200uit en moet de aandeelhouders aile inforrna-
tie, waaronder de 'proxy solicitations' en jaarverslagen, (door)sturen zodat
dezen zich een oordeel kunnen vormen omtrent de 'proxy solicitation'
(section 14 (bl). De 'holder of record' draagt vervolgens, afhankelijk van
de instructies van de aandeelhouder, de 'proxies' over. MeestaI zaI het
bestuur van de vennootschap, met het oog op een herbenoeming, om proxies
verzoeken. Section 14 (c) SEA 1934 zieter op toedat als een ander (orgaan)
dan het bestuur een 'proxy solicitation' doet, ook aan aIle (,disclosure'-)
voorwaarden wordt voldaan.?"

Regulation l4A van de SEC bestaat uit 14 bepalingen en twee schedules (l4A en
l4B).202 In section l4a-3 (a) wordt bepaald dat voor of tegelijk met de 'proxy

196 Met name de k1einere aaodeelhouders, die ten opzichte van grootaaodeelhouders een zwakke
positie innemen en nauwelijks op de hoogte zijn van wat er rich allemaal afspeelt binnen
de veonootschap, lopen bet gevaar dat zij snel - eventueel onder voorwendsels -
overgehaaJd kunnen worden om 'proxies' te verlenen. Zij moeten kortom uitvoerig worden
geinformeerd omtrent degene die om 'proxies' verzoekt, hoe daarop gestemd zal worden
en of het bestuur zich goed van zijn taak heeft gekweten.

197 Aangezien in de Verenigde Staten aile aandelen op naam zijn gesteld en bij de veonootschap
geregistreerd staan, was het met het oog op een eenvoudige verhandelbaarheid van deze
aandelen - om te voorkomen dat telkens in de registers een overschrijving van verkoper
naar koper moet plaatsvinden - noodzakelijk dat zij op naam werden gesteld van een 'broker'
of beursfirma.

198 Section 14a-l sub i Regulation 14A.
199 'Street name ownership' lijkt op certificering, met dit verschil dat de 'streetname owner',

anders dan het AK, niet kan worden beschouwd als de (juridische) eigenaar van de aandelen
en als zodanig niet het recht heeft om 'proxies' te verlenen (s.14 (bj).

200 Section 14a - 13(a) Regulation 14A.
201 Sections 14 (d) en (e) SEA 1934 die de 'tender offer' behandelen, en 14 (f), m.b.t.

vergoedingen die aan de SEC moeten worden voldaan, laat ik buiten beschouwing.
202 Section 14a-l geeft definities; aaogezien 'proxy solicitation' rich in zeer uiteenlopende

verschijningsvormen kan voordoen heeft de SEC de begrippen 'proxy', 'solicitation' en 'proxy
solicitation' zeer ruim gedefinieerd. Section 14a-2 behaodelt het toepassingsgebied: de regeling
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solicitation' een 'proxy statement' moet worden afgegeven aan de aandeeLhouders,
waarin gegevens moeten worden vermeld die staan opgesomd in scbedule A. Doet
bet bestuur van de vennootscbap de 'proxy solicitation' dan moet naast de 'proxy
statement' ook een jaarrapport aan de aandeelbouders worden verstrekt (s.14a-3
(bj). De 'formofproxy' ('proxykaart'), waaropaandeelhouderskeuzes, voorkeuren
en wensen met betrekking tot bet stemgedrag kunnen aangeven, moet aan bepaalde
formele en inhoudelijke voorwaarden voldoen (s.14a-4). Section 14a-5 regelt de
wijze van presentatie van de informatie in de 'proxy statement' .1°3 Section 14a-6
tens lotte bepaalt dat aile 'proxy' bescbeiden, niet slecbts de 'proxy statement' maar
ook aile persbericbten terzake, bij de SEC moeten worden ingediend.

"De aandeelhouders hebben elk gelijkelijk toegang tot de inlichtingen die
hen moeten worden verstrekt overeenkomstig artikel 81bis", aldus artikel
89 Vo. Artikel 2: 107 lid 2 BW bepaalt dat het bestuur (leidinggevende
orgaan) en de Rve (RvT) de ava alle verlangde inlichtingen verschaft,
"tenzij een zwaarwichtig belang der vennootschap zich daartegen verzet".
Naast de agenda kunnen mededelingen, die krachtens de wet of de statuten
aan de ava moeten worden gericht, door opneming in de oproeping of ter
kennisgeving ten kantore van de vennootschap worden gedaan, mits daarvan
in de oproeping melding wordt gemaakt (artikel 2: 114 lid 3 BW).204

De ava besluit, evenals de andere organen van de SE, "onder de
voorwaarden en op de wijze die bij de statuten zijn vastgesteld" (artikel
76 lid I Vo.). Tenzij de statuten anders bepalen, kunnen slechts rechtsgeldig
besluiten worden genomen als ten minste de helft van de leden van het
betrokken orgaan bij de besluitvorming aanwezig is. De besluiten worden
genomen bij meerderheid van de daadwerkelijk aanwezige leden (lid 2).
De ava besluit in principe bij absolute meerderheid van stemmen. Dit sluit
aan bij de gedachte dat de SE primair bedoeld is voor 'open' , institutionele
verhoudingen.i'" Wat de benoemings- en ontslagbesluiten betreft verbiedt
artikel 94 lid 2 Vo. zelfs dat statutair of contractueel een grotere meerder-
heid wordt voorgeschreven. Een oligarchische clausule als in artikel2: 133

is in beginsel van toepassing op bij de SEC geregistreerde aandelen, maar stelt vervolgens
enkele vrijstellingen in section 14a-2(a)(l), (b)(l),(b)(2).

203 Van belang is bijv. dat de uitbrenger van de 'proxy solicitation' informatie mag weglaten
die hem niet bekend is en waarover hij redelijkerwijs niet de beschikking kon krijgen (s.
14a-5 (bj). Daardoor kunnen anderen dan bestuurders, die vaak geen toegang bebben tot
bepaalde informatiebronnen, tocb de 'proxy-strijd' aanbinden met bet bestuur.

204 Art. 90 Statuut 1989 (recht op inlicbtingen) is gescb.rapt.
205 Ik wijs daarbij nog op artikel 76 lid 4 Statuut 1989 op grond waarvan in de statuten kon

worden geregeld dat stemming plaatsvindt bij brief of telegram, per telex of telefoon of
enig ander telecommunicatiemiddel, mits aile leden van bet betrokken orgaan over de
voorgenomen stemprocedure werden ingelicbt en geen enkel lid ncb daartegen verzet. In
net Statuut 1991 werd dit lid geschrapt en net nationale zetelrecbt van toepassing verklaard.
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BW wordt met andere woorden uitgesloten (zie § 4.5.3). Aileen als de
verordening anders bepaalt kan een andere (grotere) meerderheid worden
voorgeschreven (artikel 94 lid I Vo.). Zo wordt in beginsel een 2/3
meerderheid verlangd bij een besluit tot uitsluiting of beperking van het
voorkeursrecht (artikel 44 lid 3 Vo.) of statutenwijziging (artikel 97 lid
1 VO.).206De statuten kunnen echter bepalen dat met een volstrekte
meerderheid kan worden volstaan als ten minste de helft van het geplaatste
kapitaal is vertegenwoordigd (lid 2). Worden bij besluit van de ava de
verplichtingen van de aandeelhouders uitgebreid dan behoeft dit besluit de
instemming van alle betrokkenen (lid 3).207 Ben besluit tot statutenwijzi-
ging moet overeenkomstig artikel 9 Vo. openbaar worden gemaakt en zal
op grond van de artikelen 2: 124 en 125 BW een notariele en rninisteriele
goedkeuring behoeven. De nietigheid van besluiten van de ava is onderwor-
pen aan het nationale recht: in Nederland de artikelen 2: 14/ IS BW. Artikel
100 Vo. verplicht om de beslissing waarbij een rechtbank of een bevoegde
instantie een besluit van de ava nietig verklaard, overeenkomstig artikel
9 Vo. openbaar te maken.

Nu ik hiervoor de positie van de ava en de aandeelhouders heb geschetst,
is vervolgens de vraag te beantwoorden of de bevoegdheden van de ava
kunnen worden beperkt door oligarchische regelingen in de vorm van
bijzondere aandelen of anderszins.

4.5.3 Is op grond van het SE-Statuut een oligarchie ofbescherming binnen
de SE mogelijk?

In zijn dissertatie geeft Voogd een uitvoerig overzicht van veelvuldig bij
Nederlandse beurs-nv's voorkomende (al dan niet statutaire) 'beschermings-
middelen' .208 Hierna zou ik willen nagaan in hoeverre het Statuut de SE
mogelijkheden biedt om een aantal van deze maatregelen toe te passen.
Voor zover het uitsluitend gaat om zuiver oligarchische regelingen die
beogen de bevoegdheden van de ava te beperken, wijs ik op de mogelijkheid
om het stemrecht op de aandelen te beperken, om prioriteitsaandelen uit
te geven en om bevoegdheden toe te kennen aan een ander orgaan dan de
ava. Wat de 'bescherming' door beinvloeding van de samenstelling van

206 Deze meerderheid geldt ook binnen elke categorie aandeelhouders aan wier recbten afbreuk
wordt gedaan door het ava-besluit (art. 98 lid 2 Vo.).

207 Vgl. de artt. 2:811192 BW en de §§ 19/30 departementale richtlijnen.
208 Voogd, 'Statutaire beschermingsmiddelen bij beursvennootscbappen' , diss. Nij megen 1989.

Zie voor een kort overzicbt: p. 17 e. v.
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de ava betreft, wijs ik op de uitgifte van preferente aandelen (prefs),
certificering, en het verlenen van stemvolmachten. Met betrekking tot de
discussie die momenteel wordt gevoerd om aandeelhouders de macht binnen
de 'structuur-vennootschap' terug te geven, moet men bedenken dat zulks
weinig soeJaas biedt als aandeelhouders toch niet geinteresseerd zijn in de
besIuitvorming binnen de vennootschap. In dat geval zouden oligarchische
regelingen of beschermingsmaatregelen van meer waarde kunnen zijn.

Zoals hiervoor werd opgemerkt bepaaIt het Statuut in artikel 56 Vo.
dat de SE toegang heeft "tot aIle financieringsmiddelen die naamloze
vennootschappen bij de wet van de Staat waar de SE haar zetel heeft, ter
beschikking zijn gesteld". Daaruit lijkt te mogen worden afgeleid dat een
SE met zetel in Nederland ook beschermingsprefs en/of certificaten van
aandelen mag uitgeven. Wenst de SE notering aan de Amsterdamse beurs
dan zal zij zich echter weI moeten conformeren aan de grenzen die in Bijlage
X aan (curnulatie van bepaalde) beschermingsmaatregelen worden gesteJd
(zie § 4.5.1). In dit verb and wijs ik: nog kort op ontwerp-richtlijn 13, op
grond waarvan bescherming via emissie van prefs of certificering van
aandelen praktisch onmogelijk zal worden gemaakt. 209 Degene die een
bepaald percentage van de stemrechten verkrijgt, dat Lid-Staten op niet
meer dan 33 1/3 % mogen vaststellen, wordt immers verplicht om een
openbaar bod uit te brengen op alle overige uitstaande aandelen."? Het
Administratiekantoor en de stichting preferente aandelen die beschikken
over meer dan 33 1/3 % der stemmen zijn dan verplicht een bod uit te
brengen op de resterende aandelen.?" De beschermingsconstructie met
preferente aandelen blijft alleen mogelijk voordat het bestuur van de
doelwitvennootschap van een bod in kennis is gesteld en voor zover niet
meer dan 33 1/3 % wordt geernitteerd. Na in kennisstelling is deze
constructie uitsluitend mogelijk als de ava goedkeuring heeft verleend voor
de hiervoor verboden transacties. 212

209 In zoverre geeft een beurs- en effectenregeling als ontwerp-richtlijn 13 voorschri ften omtrent
de interne structuur van een vennootschap. Dez.e wordt gedwongen haar certificaten om
te z.etten in aandelen of uitstaande prefs in te trekken. Zie voor kritiek hierop: Raaijmakers,
in 'De toekomst van de fusiegedragsregels', p. 85.

210 Van Spengler, 'Een verplicht openbaar bod op aandelen', AAe 41 (1992) I, p. 20-26;
Raaijmakers, in 'De toekomst van de fusiegedragsregels', p. 31/32: de verwerving van
strategische minderheidsposities wordt onmogelijk.

211 Honee, 'Beschermingsconstructies: Brusselse ondoordachtheid, Hollandse halstarrigheid
(I)', NV 69/5 1991, p. 124.

212 Art. 7 ontwerp-richtlijn 13 verlangt dat degene die voornemens is een openbaar bod uit te
brengen de over te nemen vennootschap daarvan in kennis moet stellen, dit voornemen
openbaar moet maken en het biedingsbericht binnen een zo kort mogelijke termijn moet
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Wat de 'bescherrning' door middel van stemvolmachten betreft, kan
ik na de uitvoerige bespreking in paragraaf 4.5.2 kort zijn. Daar wees ik
reeds op de mogelijkheid dat aandeelhouders zich, op grond van het
nationale recht, via verlening van een stemvolmacht ter vergadering kunnen
laten vertegenwoordigen door bijvoorbeeld bestuurders of mede-aandeelhou-
ders.?"

Het Statuut geeft echter ook zelf een aantal regelingen. Voor zover het
daarbij gaat om de vermogensrechtelijke plicht tot inbreng'!", het voor-
keursrecht bij een aandelenemissie-", het recht op een dividenduitke-
ring?", en het recht op een liquidatie-uitkering"? van de individuele
aandeelhouder wijkt het Statuut niet wezenlijk af van het nationale,
Nederlandse recht.

Wat de toelaatbaarheid van een aantal oligarchische regelingen betreft,
kan het Statuut echter problemen opleveren. Ik denk daarbij aan de
beperkingen die artikel 52 Vo. stelt aan de mogelijkheid om het stemrecht
op aandelen te beperken en om prioriteitsaandelen uit te geven. De regeling
in het Statuut wordt op dit punt sterk beinvloed door de wijzigingen die
de Commissie, via de zogenaamde 'Bangemann-voorstellen", heeft
aangebracht in ontwerp-richtlijn 5.218 De beperkingen die in ontwerp-
richtlijn 5 worden voorgesteld met betrekking tot stemrechtbeperkingen,
de uitgifte van prioriteitsaandelen en bindende voordrachtsrechten zijn ook
terug te vinden in het SE-Statuut. Kort gezegd kunnen aan de ava niet
zonder meer bevoegdheden worden onttrokken. De SE wordt, ongeacht

publiceren. Het bestuur van de 'doelwitvennootschap' mag het welslagen van een bod Diet
belemmeren door, na aankondiging van een openbaar bod en voordat de termijn voor
aanvaarding van het bod (als vermeld in het biedingsbericht) is verstreken, aandelen uit te
geven aan bijvoorbeeld een bevriende recbtspersoon (de 'blanco' volmacht aan het bestuur
tot emissie (5 jaar) Iijkt hiermee in strijd; artt. 2:96/206 BW), eigen aandelen in het kapitaaJ
van de vennootschap te verwerven, dan wei het vermogen van de vennootschap uit te hollen
('Pandora-constructies') (art. 8 ontwerp-richtlijn 13).

213 Zie Voogd, diss., p. 31-34.
214 Art. 38 leden 2bis (art. 2:80 BW), 2ter (art. 2:80b lid 2 BW) en 3 (art. 2:80b lid I BW),

art. 40 (art. 2:92 BW) en art. 41 Vo.
215 Art. 44 Vo. (art. 2:96a BW).
216 Niet expliciet op grond van het Statuut verleend; zie art. 2: 105 BW.
217 Art. 126jo. art. 52 lid I Vo. (artt. 2:168/169 BW).
218 Zie PbEG or. C7/4, II jan. 1991 en PbEG or. 321/9, 12 dec. 1991. Bangemann,

Memorandum inzake 'obstacles to takeovers and other general bids'. VEUO-nota, or. 2.
"The general purpose of these measures is to secure a larger measure of democracy in
companies and wider participation by the shareholders in the lifeof tbe company", COM(90)
629 def. - SYN 3, 13 dec. 1990.
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of zij een beroep doet op de openbare kapitaaImarkt, onderworpen aan een
'one share, one vote' -beginsel. 219

Artikel 52 Vo. beperkt (het bestuur van) de SE uitdrukkelijk in de
mogeLijkheid om door uitsluiting of beperking van het stemrecht de
besluitvorming ter ava te beinvloeden. Aandelen zonder of met een beperkt
stemrecht zijn namelijk slechts geoorloofd, indien:
(i) zij tot maximaal de heLftvan het (nominale) geplaatste kapitaal worden
uitgegeven;
(ii) zij voor het overige aIle rechten toekennen die aan aIle aandeelhouders
toekomen, zij het dat bij de statuten ofbij besluit van de ava het voorkeurs-
recht met betrekking tot deze aandelen kan worden beperkt;
(iii) zij bijzondere vermogensrechtelijke voordelen toekennenf", en
(iv) niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van het quorum
of de meerderheid die op grond van de verordening of de statuten worden
verlangd221

.222 Door slechts uitgifte tot maximaal 50% van het geplaatste
kapitaal toe te staan maakt het Statuut het gebruik van stemrechtbeperkingen
als oligarchische maatregel of als 'beschermingsemissie' praktisch onmoge-
lijk.223

Het derde lid van artikel 52 staat bovendien niet toe dat andere
beperkingen of uitbreidingen aan de uitoefening van het stemrecht worden

219 Raaijrnakers, in 'De toekomst van de fusiegedragsregels', p. 85.
220 Het toekennen van een winstpreferentie behoeft de introductievan aandelen zonder stemrecht

niet zonder meer aantrekkelijk te maken, aldus Den Boogert, WPNR 6031 , p. 12 (bespreking
van 'Aandelen zonder sternrecht', oratie van C.A. Schwarz).

221 Tenzij art. 98 lid 2 Vo. van toepassing is: elke groep van houders van aandelen van dezelfde
categorie aan wier rechten afbreuk wordt gedaan, moet met absolute of, als ten minste 50%
van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, met 2/3 meerderheid stemmen. Schwarz
pleit voor een voorafgaande goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders zonder
stemrecbt inzake ontbinding, fusie, omzetting en als afbreuk wordt gedaan aan bun financiele
recbten (Icapitaalvermindering of statutenwijziging); 'Aandelen zonder stemrecht", oratie
Maastricbt 1990; zie kritiek van Den Boogert, WPNR 6031, p. 12/13.

222 Op grond van art. 33 lid 2 ontwerp-richtlijn 5 wordt een beperking of uitsluiting van het
stemrecbt alleen mogelijk geacbt als die betrekking beeft op de helft van het geplaatste
kapitaal, als aan deze aandelen bijzondere financiele voordelen zijn verbonden, en mits het
stemrecht herleeft als gedurende drie achtereenvolgende jaren deze financiele voordelen
Diet worden verleend, Vgl. Schwarz, oratie 1990. Zij kunnen het stemrecht uitoefenen zolang
zij Diet beschikken over deze patrimoniale voorrechten (vgl. art. 92 lid 3 Vo.). Een regel
omtrent berleving van bet stemrecht na 3 jaar ontbreekt in het Statuut. Ontwerp-richtlijn
5 stelt Diet als voorwaarden dat alle overige aandeelhoudersrechten moeten worden toegekend,
eventueel het voorkeursrecht uitgezonderd, en dat deze aande1en niet in aanmerking kornen
voor de berekening van quorum- en meerderheidseisen.

223 Vgl. Voogd, 'Beschermingsconstructies, mede in Europees verband', MAB dec. 1990, p.
580.
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gesteld. Anders dan in de artikelen 2: 118/228 lid 5 BW worden aandelen
met meervoudig stemrecht uitdrukkelijk verboden.P' Volgens de toelich-
ting bij artikel 52 lid 3 in het Statuut 1989 moet ook worden gedacht aan
aandelen waaraan het recht van voordracht tot benoeming van de leden
in de RvT is verbonden. Ook de uitgifte van prioriteitsaandelen met een
bindend voordrachtsrecht lijkt dus in principe uitgesloten.F" Dat is in
overeenstemming met de regeling die wordt voorgesteld in de artikelen
4 en 21b lid 5 ontwerp-richtlijn 5, op grond waarvan de ava niet mag
worden gebonden aan een bindende voordracht met betrekking tot de
benoeming van een meerderheid van de leden van de RvT en de toezichthou-
dende leden van het bestuursorgaan. De statutaire toekenning van
voordrachtsrechten aan een bepaalde categorie aandeelhouders (prioriteit),
wat de benoeming van een meerderheid van de bestuurders/commissarissen
betreft, wordt dus ook voor nv's verboden. Wat de SE betreft merk ik nog
op dat voor de benoeming of het ontslag van de leden van de organen door
de ava slechts een absolute meerderheid mag worden voorgeschreven (artikel
94 lid 2 Vo.). Ook hier bestaat een parallel met ontwerp-richtlijn 5 (artikel
36 lid 3).226Wat de benoeming van leidinggevende personen door de
RvT betreft merk ik op dat het subsidiair toepasselijke artikel 2: 133 lid
3 BW oligarchische clausules verbiedt.

We zagen hiervoor dat de SE de mogelijkheid heeft om onder dezelfde
voorwaarden als Nederlandse nv's beschermingsprefs uit te geven of
aandelen te certificeren. Ook het gebruik van stemvolmachten dient naar
nationaal recht te worden beoordeeld. Met betrekking tot het gebruik van

224 Lid 5 stelt een maximum van 6 stemmen als het rnaatschappelijk kapitaa1 is verdeeld in 100
of meer aandelen; bij minder dan 100 aandelen geldt een maximum van 3 stemmen per
aandeel.

225 Zowel UNlCE als de Commissie Harmonisatie Vennootschapsrecht keren zich tegen dit
derde lid. UNlCE is van mening dat beperkingen of uitbreidingen van het stemrecht een
nuttige rol kunnen vervuUen zonder dat daarbij belangen worden geschonden; standpunt
m.b.t. het Statuut 1991 van 7 nov. 1991. De Commissie Harmonisatie Vennootschapsrecht
acht het mogelijk dat het verbod van lid 3 eenvoudig via statutaire voorschriften kan worden
omzeild: bijv. door "de bepaling dat elke aandeelhouder naast een beperkt maximum aan
stemgerechtigde aandelen slechts stemrechtloze aandelen kan bezitten" (advies van 27 jan.
1992, p. 14).

226 Ten aanzien van de besluiten van de ava, wat betreft de benoeming van de leden van de
RvT, het bestuursorgaan of het leidinggevende orgaan, mag geen grotere meerderheid worden
voorgeschreven dan een absolute meerderheid. Normaal gesproken worden de leden van
het leidinggevende orgaan benoemd door de RvT; art. 63b lid 2 sub c maakt het echter
mogelijk dat voor een dochterondememing van deze regel wordt afgeweken, mits de leden
van haar RvT conform het Nederlandse model worden gekozen.
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prioriteitsaandelen, en daaraan gekoppelde bindende voordrachtsrechten,
evenals de regeling met betrekking tot stemrechtbeperkingen, gaat het SE-
Statuut echter verder dan Bijlage X. Anders dan het Statuut stelt Bijlage
X geen grenzen aan de uitgifte van prioriteitsaandelen met daaraan
gekoppelde voordrachtsrechten. Voor nationale nv's wordt een dergelijke
oligarchie zelfs uitdrukkelijk, op grond van artikel2: 133 BW, toegestaan.
Ook het gebruik van stemrechtbeperkingen wordt op zich toegestaan. Men
zou kunnen stellen dat Bijlage X slechts de cumulatie van een aantal
oligarchische regelingen ofbeschermingsmaatregelen beperkt, die door het
Statuut met eens worden toegelaten. Zo bezien zal de SE dan ook geen
problemen ondervinden a\s zij op de Amsterdamse beurs notering aanvraagt.

Vormt de beursnotering geen probleem, de SE zal als operationeel
beursfonds weI problemen ondervinden. Laat ik de voorstellen in ontwerp-
richtlijn 5 even buiten beschouwing, dan blijkt in vergelijking met een
Nederlandse nv de interne inrichting van de SE a1s beursvennootschap
minder mogelijkheden te bieden. De SE zal haar 'interne structuur' met
volledig a1s beursvennootschap kunnen inrichten, in die zin dat zij door
middel van prioriteitsaandelen, bindende voordrachtsrechten en stemrechtbe-
perkingen een oligarchie creeert. Voor veel ondernemers die waarde hechten
aan een zekere mate van 'beslotenheid' zullen deze voorstellen, zowel in
het Statuut a1s in ontwerp-richtlijn 5, te ver gaan. Het gebruik van de SE-
vorm zal voor hen in dit opzicht met aantrekkelijker worden.

Anderzijds moet worden opgemerkt dat de SE, anders dan Nederlandse
nv's, wel stemrechtloze aandelen kan uitgeven. De uitgifte van stemrechtloze
aandelen kent ons recht nief27, zij het dat in de praktijk een vergelijkbare
situatie kan worden gecreeerd door de uitgifte van certificaten, winst- of
participatiebewijzen.F" Bovendien biedt het Statuut op andere wijze weer

227 Art. 2: 118 BW, op grond waarvan iedere aandeelhouder ten minste een stem heeft (lid I),
z.aJ met bet oog op bet karakter van de communautaire verordening niet tot problemen mogen
leiden. Volgens de Commissie Harmonisatie Vennootscbapsrecbt kan ook een in Nederland
gevestigdeSE baat bebben bij stemrecbtloze aandelen (advies 27 jan. 1992, p. 14). Tijdelijke
stemrecbtuitsluitingen zijn weI mogelijk. Zo bijv. als er een tegenstrijdig belang bestaat (art.
2: 12 BW; een soortgelijke regel in art. 93 Statuut 1989 werd gescbrapt) of als men a1s
aandeelbouder niet meer aan de statutaire kwaliteitseisen voldoet (zie Van Schilfgaarde, •Van
de BV en de NY', nr. 63, p. 164). Op grond van art. 92 lid 3 Vo. wordt het stemrecbt
tijdelijk opgescbort zolang de door de SE verlangde storting niet binnen de gestelde termijn
is voldaan (vgl. art. 33 lid 2 ontwerp-richtlijn 5), en in bet geval dat het stemrecht wordt
uitgeoefend op eigen aandelen die de SE of een door baar gecontroleerde ondememing boudt.

228 Galavazi/Van Wilsum, 'In Nederland nu ook Non-Voting Sbares?', NV 66/4 1988, p. 130
e. v.: Eisma, 'Tussen aandeel en schuldbrief: participatiebewijzen' ,Iva 14, p. 27 e. v.; Blanco
Fernandez/Schwarz, 'Enkele opmerkingen over bet participatiebewijs', WPNR 6045, p.
287 e.v.; Van der Grinten, 'Winstbewijzen a1s financieringsmethode", 'Langman-bunde!',
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weI ruimte voor oligarchische regelingen. Daarbij wijs ik op de positie van
de RvT of het bestuursorgaan binnen de interne structuur van de SE, die
een aantal belangrijke 'kern-bevoegdhederi' van de ava kan uitoefenen. In
zoverre vloeit uit haar structuur bovendien een 'quasi-bescherming' voort,
in die zin dat de interne organisatie binnen de SE en de bevoegdheidsverde-
ling tussen haar organen voor een potentiele bieder reden kan zijn om af
te zien van overneming. De overnemer is na verkrijging van een meerder-
heidspakket der aandelen niet zonder meer gegarandeerd van invloed op
de besluitvorming binnen de SE. Ret gebruik van de 'structuurregeling'
als beschermingsmaatregel vormt op grond van Bijlage X echter geen
probleem voor toelating tot de officiele beursnotering.

Tot slot merk ik nog op dat het 'one share one vote-beginsel ', zoals dat
wordt voorgesteld in zowel het SE-Statuut als in ontwerp-richtlijn 5, haaks
staat op de gedachten die de Commissie eerder ten grondslag heeft gelegd
aan de vormgeving van Europese en naamloze vennootschappen. De
Commissie tracht enerzijds oligarchische constructies aan banden te leggen
en de aandeelhouders meer bevoegdheden te laten, anderzijds ontneemt
zij in ontwerp-richtlijn 5 en het Statuut de ava een aantal belangrijke
bevoegdheden ten gunste van een toezichthoudend orgaan, waarin ook
werknemersvertegenwoordigers zitting kunnen hebben.F' Ook met het
oog op het wegnemen van beschermingsmaatregelen en het vergemakkelijken
van (grensoverschrijdende) fusies is het uitgangspunt van toezicht en werk-
nemersmedezeggenschap op vennootschapsniveau inconsequent.P" Zoals
ik reeds opmerkte kan het vooruitzicht van onvoldoende invloed op de
besluitvorming binnen de vennootschap voor de overnemer reden zijn om
af te zien van de overneming. Anderzijds acht ik het onwenselijk dat een
puur oligarchische regeling als de bindende voordracht bij benoernings-
besluiten, die moet en kan waarborgen dat de besluitvorming binnen de
vennootschap stabiel en consequent verloopt, zonder meer onmogelijk wordt
gemaakt.F" Naar mijn mening dient de Commissie een eenduidige keuze
te maken. Zij hinkt enerzijds op het Anglo-Amerikaanse beginsel dat

p. 121-129.
229 Honee, NY 69/5 1991, p. 125; Raaijmakers, 'Totstandkoming en rechtskarakter van de

Fusiecode', in 'De toekomst van de fusiegedragsregels', p. 4.
230 Bij werknemersmedezeggenschap op ondernemingsniveau blijft de ava in principe bevoegd

om toezichthoudende en leidinggevende personen te benoemen en te ontslaan (alhoewel ook
i.c. rekening moet worden gehouden met 'vrije commissarissen' en bindende voordrachten
m.b.t. een minderheid van de te benoemen commissarissen), Honee, NY 69/51991, p. 125.

231 Honee, NY 69/51991, p. 125.
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aandeelhouders de hoogste macht binnen de vennootschap vormen,
anderzijds op het 'noord-europese' beginsel van werknemersmedezeggen-
schap of bedrijfsdemocratisering (nadruk op het belang van een ruimere
kring van 'stakeholders'), met als gevolg dat de organen van de vennoot-
schap problemen kunnen ondervinden om in het kader van hun besluitvor-
ming een keuze te maken.

Hiervoor stond ik stil bij de positie en de bevoegdheden van de ava en de
aandeelhouders binnen de beurs-SE. In de volgende paragrafen ga ik nader
in op de invloed die het dualistische en monistische structuurmodel alsmede
het gekozen medezeggenschapsmodel daarop kunnen uitoefenen. Welke
problemen zal de 'moeder-SE' ondervinden als zij verplicht wordt om een
toezichthoudende functie toe te kennen aan een vennootschappelijk orgaan,
waaraan belangrijke bevoegdheden worden verleend en waarin ook
werknemersvertegenwoordigers zitting kunnen krijgen? Hierna gaat het
kortom meer om de bestuurlijke inrichting van de SE.

De SE die via een internationale juridische fusie of door oprichting van
een holding wordt gecreeerd, za\ uiteindelijk a1s centraaI beslissingscentrum
gaan fungeren voor alle activiteiten van de oprichtende vennootschappen.
Welke problemen kan de SE op grond van haar 'interne' structuur
ondervinden als zij als 'moeder' leiding geeft aan haar nevenvestigingen
of dochters? Bedacht moet worden dat de relatie tussen de SE en haar juri-
disch zelfstandige 'dochters' van concernrechtelijke aard is. De betrekkingen
tussen de SE en haar nevenvestigingen zijn daarentegen van puur intern-
vennootschappelijke aard.

5 Bestuurlijke aspecten en problemen van de 'moeder-SE'

5.1 lnleiding

In paragraaf 4 besprak ik de SE als beurs-vennootschap. Daarbij gaf ik
aan dat vanuit het gezichtspunt van de (beurs-) aandeelhouders van be lang
is welke positie zij individueel, maar ook collectief (als ava) innemen binnen
de interne structuur van de SE. Die positie hangt uiteraard mede af van
de vraag hoe ook overigens de 'interne' structuur van de SE is vorm
gegeven, met name wat de verhouding tussen ava en bestuur, en tussen
'toezicht' en bestuur betreft. Ik merkte reeds op dat het bestuur binnen de
SE een grote mate van zelfstandigheid geniet. Dat sluit aan bij de structuur
van een beurs-nv, waar de aandelen nu eenrnaal zijn verspreid over een
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groot aantal onbekende aandeelhouders, die als regel slechts in geringe
getale een ava plegen te bezoeken.

Als nu de ava de bevoegdheid heeft het bestuur te benoemen en te
ontslaan, dan wel de leden van een toezichthoudend orgaan, dan blijft direct
of indirect aan de aandeelhouders een sterke positie voorbehouden. Hoewel,
zoals wij zagen, de positie van de ava in het SE-statuut op verschillende
wijzen wordt versterkt, staat daar tegenover dat deze juist op dit punt
tegelijkertijd lijkt te worden verzwakt. De aanvullende richtlijn biedt de
werknemers immers een belangrijke invloed op de samenstelling van de
RvT (die bestuurders benoemt en ontslaat) dan wei het bestuursorgaan.
In alle gevallen beinvloedt dit de handelingsvrijheid van de SE en haar
bestuur. Vanuit het gezichtspunt van de aandeelhouders en de ava is van
belang dat op verschillende wijzen aan de medezeggenschap inhoud kan
worden gegeven. Kiest een Lid-Staat voor het hierna te bespreken
monistische model en worden de leden van het bestuursorgaan benoemd
en ontslagen door de ava, terwijl de SE kiest voor werknemersmedezeggen-
schap in een OR of op grond van een cao-regeling, dan blijft de invloed
van de ava groter dan in het dualistische model waarbij werknemersvertegen-
woordigers zitting hebben in de RvT. In het laatste geval immers verschuift
het recht om bestuurders te benoemen en te ontslaan naar de RvT, waarop
de ava geen doorslaggevende invloed meer heeft.

In deze paragraaf wil ik mij vooral richten op de invloed die een SE
als moedermaatschappij ondervindt van de door het Statuut voorgeschreven
modellen voor de interne inrichting van de SE, in het bijzonder de bestuur-
en toezichthoudende functies. Deze 'vennootschapsrechtelijke' of'structuur-
modellen' zijn mijns inziens voor de leiding van de SE en de met haar
verbonden groep relatief neutraal. Zij hebben immers in verschillende Lid-
Staten reeds lang hun bruikbaarheid bewezen. Een duidelijk verschil tussen
een groep geleid door een Engelse 'public limited company' (pIc) met
'unitary board' en een Duitse AG met een 'two tier' structuur is niet aan
te wijzen. Maar anders wordtdit indien men die 'vennootschapsrechtelijke'
modellen, zoals de aanvullende richtlijn doet, gaat combineren met
medezeggenschap van werknemers. Indien medezeggenschap doorwerkt
in de interne structuur van de moeder-SE zelf of op het handelen daarvan,
dan blijkt dat tot bestuurlijke problemen voor de SE te kunnen leiden.
Weliswaar biedt het Statuut zelf een redelijk grote flexibiliteit, maar men
dient te bedenken dat een keuze niet steeds zal kunnen worden gemaakt
door de (oprichters) van de SE zelf, doch in belangrijke mate zal afhangen
van de keuzes die terzake door de Lid-Staten zullen (kunnen) worden
gemaakt. Duidelijk blijkt dat naarmate de door de SE als moedermaatschap-
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pij geleide groep een meer internationaal karakter heeft, doordat zij in
meerdere Lid-Staten activiteiten uitoefent respectievelijk ondernemingen
instandhoudt, de doorwerking van de door het Statuut voorgeschreven
medezeggenschap sterker doorwerkt in de interne beleidsvorming van de
SE zelf. Duidelijk is dat ik hiermee de doorwerking van medezeggen-
schapsregels in concerns voor ogen heb. In dit onderdeel gaat het mij daarbij
niet om de bekende problematiek op 'dochter-niveau' (zie hoofdstuk 4),
maar die van de per definitie internationale moeder-SE zelf. Voor Nederland
leidt dit tot de vraag of wij voor de 'Nederlandse SE' die 'internationale
holding' is niet zouden moeten afzien van toepassing van de structuurrege-
ling en kiezen voor het 'EOR-' respectievelijk 'cao-altematief'.

Met het oog op de hier te behandelen problematiek sta ik eerst stil bij
de diverse 'vennootschapsrechtelijke' modellen die volgens het SE-Statuut
kunnen worden gekozen (hetzij door de SE zelf, dan wel door de Lid-
Staten). Blijkens artikel 61 Vo. kunnen de oprichtende vennootschappen
de interne structuur van de SE op twee wijzen vorm geven. De SE heeft
in elk geval een ava en een bestuur. Het Statuut biedt hen echter de keuze
om in de statuten te bepalen dat hetzij een Raad van Toezicht (RvT) wordt
ingesteld, die het gevoerde beheer van het leidinggevende orgaan zal
'controleren': het zogenaamde 'dualistische' of 'two tier-stelsel'F", hetzij
een bestuursorgaan in te stell en: het zogenaamde 'monistische' of' one tier-
stelsel'. Deze keuzemogelijkheid sluit aan bij de bestaande verschillen in
de Lid-Staten.f" Sommige Lid-Staten (Duitsland en Nederland) kennen
het 'two tier-systeem', andere (Verenigd Koninkrijk, Belgie en Italie) kennen
het 'one tier-systeem'. Zo bestaat de 'board of directors' in de Engelse
pic uit leidinggevende ('executive') en niet-leidinggevende ('non-executive')
'directors'. Mogelijk is dat dezen uit hun midden 'managing directors'
benoemen, belast met het (dagelijkse) bestuur. In Frankrijk bestaat de
mogelijkheid om te kiezen tussen een van beide modellen.i" Een Lid-Staat
kan echter voor een SE met zetel op zijn grondgebied een van beide model-
len verplicht stellen. Op deze wijze wil de Comrnissie kennelijk het

232 In het gewone model wordt de term 'dualisme' ook weI gebruikt om de verhouding tussen
ava en bestuur aan te duiden. Met 'dualisme' doel ik hierna uitsluitend op de verhouding
tussen de RvT en het leidinggevende orgaan.

233 Hommelhoff, AG 1011990, p. 426.
234 Guyon, a.w., p. 301 e.v., p. 340 e.v. Uitgangspunt is het monistische stelsel in de vorm

van een 'conseil d'adrninistration', waarin 'gestion' en 'direction' zijn gecentraliseerd; bij
wet van 24 juli 1966 kregen aandeelhouders de mogelijkheid te opteren voor een dualistische
structuur van de societe anonyme: het 'directoire' krijgt als collectief leidinggevende
bevoegdheden, terwijl het toezicht daarop wordt overgelatea aan een 'conseil de surveillance'.

192



De SE als beursvennootschap en moedermaatschappij

functioneren van de SE in sterkere mate doen aansluiten bij dat van
naamloze vennootschappen in de zetel-lidstaat. 235 Niettemin laat het Statuut
daarmee ook de mogelijkheid open dat een Lid-Staat voor de SE afwijkt
van regels die gelden voor vennootschappen naar zijn eigen recht. Voor
Nederland zou het mogelijk zijn om voor bepaalde - volgens de toereke-
ningscriteria van de structuurregeling 'grote' - SE' seen dualistisch stelsel
verplicht te stellen, en andere - kleinere - SE's een keuze te Iaten.f"
Ook in ontwerp-richtlijn 5 is een soortgelijke regeling opgenomen, zij het
dat het dualistische systeem als uitgangspunt wordt genomen en het aan
de Lid-Staten wordt overgelaten om in hun wetgeving (ook) het monistische
stelsel te regelen. 237

Als ik mij nu richt op de vraag welke bestuurlijke problemen kunnen
ontstaan voor een moeder-SE in haar eigen bestuur en de leiding van de
groep waarvan zij aan het hoofd staat, dan moeten bij de bedoelde
'vennootschapsrechtelijke' modellen ook de medezeggenschapsmodellen
worden betrokken. Slechts door combinatie van die twee aspecten kan zicht
worden verkregen op de hier aan de orde zijnde vraag. De aanvullende
richtlijn biedt - kort weergeven - de keuze uit (i) medezeggenschap in
de RvT of het bestuursorgaan, (ii) medezeggenschap in een afzonderlijk
ondernemingsorgaan (EaR), en (iii) medezeggenschap op grond van cao's.
Daaruit blijkt dat sommige modellen rechtstreeks doorwerken in de interne
structuur van de SE, andere op een andere wijze invloed geven op bestuurs-
handelingen van de SE. De vrijheid die de Commissie bewust aan onderne-
mingen en aan de Lid-Staten heeft willen laten, levert - gelet op de vele
combinatiemogelijkheden - weI een probleem op. De ruimte ontbreekt
om uitvoerig daarop in te gaan. Ik probeer mij te beperken tot de
hoofdzaken. Daarom zal ik eerst kort een beschrijving geven van de beide
voorziene 'vennootschapsrechtelijke' modellen (§ 5.2) en vervolgens van

235 Zie de toelichting bij art. 61 Yo. Een eigen keuzemogelijkheid voor de Lid-Staten werd
noodzakelijk, omdat beide structuurmodellen in de loop der onderhandelingen zodanige
verschillen gingen vertonen, dat bijvoorbeeld het monistische model voor Lid-Staten die
voor nationale vennootschappen het dualistische model voorschrijven, onacceptabel werd;
vgl. Wehlau, GmbhR 10/1992, p. 642. De in de overwegingen 4 en 5 van de considerans
vermelde doelstelling dat de oprichting en het functioneren van de SE beheerst moet worden
door Europese regels wordt daarmee niet behaald. UNlCE wijst deze vetopositie van de
Lid-Staten af. Het gevolg zal namelijk zijn dat bij een intemationale zetelverplaatsing de
geheleintemestructuur('instrumentofincorporation')zalmoetwordengewijzigd;standpunt
m.b.t, het Statuut 1991 van 7 nov. 1991. Het probleem speelt met name wat het toepasselijke
medezeggenschapsmode1 betreft.

236 TK 1991-1992,22559, or. 1, p. 9.
237 Art. 2 ontwerp-richtlijn 5. Zij kunnen de nv ook de keuze laten tussen een dualistisch en

monistisch systeem.
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de 'medezeggenschapsmodellen' (§ 5.3). Daarna zal ik in paragraaf 5.4
- in hoofdzaak voor in Nederland te vestigen SE's - nagaan welke
problemen rijzen bij combinatie, en in paragraaf 5.5 afsluiten met een
slotbeschouwing.

5.2 Vennootschapsrechtelijke 'bestuursmodellen'

5.2.1 Het dualistische model

In het dualistische stelsel wordt voorzien in een leidinggevend orgaan, dat
het 'beheer' of bestuur voert over de SE (artikel 62 Vo.)Ys Het lid of
de leden van dit orgaan - het aantal wordt statutair vastgesteld (artikel
62 lid 4 VO.)239- islzijn bovendien overeenkomstig de nationale wetge-
ving van de zetel-lidstaat bevoegd tot vertegenwoordiging van de SE. De
nationale regels zijn op dit punt aangepast op grond van richtlijn 1.240
Artikel 69 lid I Vo. staat toe dat de statu ten van de SE voorschrijven dat
een vennootschap of ander juridisch lichaam lid kan zijn van een van haar
organen, "tenzij de wetgeving inzake naamloze vennootschappen van de
Staat waar de SE haar zetel heeft anders beschikt" . Het betrokken lichaam
dient dan voor de uitoefening van de bevoegdheden in het orgaan wei een
natuurlijk persoon als vertegenwoordiger aan te wijzen. Deze is op dezelfde
voet aansprakelijk, en voor hem" gelden dezelfde voorwaarden en verplich-
tingen", als ware hij persoonlijk Lidvan het orgaan.?" Dat het leidingge-
vende orgaan zijn taken uitoefent in eigen verantwoordelijkheid, wordt niet
met zoveel woorden gezegd, maar blijkt impliciet uit de bevoegdheidsverde-
ling die mede voortvloeit uit de taakomschrijving van de ava en de RvT.2A2

238 De mogelijkheidom deze bestuursbevoegdheid statutair te beperken wordt niet uitdrukkelijk
gegeven, maar zal via artikel 7 Yo. ook voor een SE met zetel in Nederland gelden: artikel
2:129 BW.

239 Waarbij dezelfde minima's gelden als voor nationale vennootschappen. 10 een AG met een
verplichte 'Arbeitsdirektor' moet de 'Vorstand' ten minste twee bestuursleden hebben (§
76 (2) AktG jo. § 33 MitbG).

240 Een eigen regeling omtrent vertegenwoordiging in art. 71 is geschrapt.
241 Vgl. art. 19 Lid2 EESV-Vo. Voor een SE met zetel in Nederland is de onderhavige regeling

strikter geformuleerd (art. 2: 11 BW): een recbtspersoon kan slechts bestuurder zijn.
Bovendien is een ieder die, op het moment dat de aansprakelijkheid ontstaat, bestuurder
is van de rechtspersoon-bestuurder naast de rechtspersoon-bestuurder hoofdelijk aansprakelijk.
Een statutai re bepaling die daarvan afwij kt zal de departementale toets der kri tiek niet kunnen
doorstaan. 10 Duitsland geldt: "Mitglied des Vorstands kann nur eine natiirliche, unbescbriinkt
geschaftsfahige Person sein", § 76 (3) AktG.

242 Vgl. de regeling in hoek 2 BW, met name art. 2:107 lid I BW. § 76 AktG bepaalt
daarentegen uitdrukkelijk: "Der Vorstand hat unter eigener Verantwortung die Gesellschaft
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Daarnaast dienen de statuten van de SE te voorzien in een afzonderlijk
toezichthoudend orgaan, door mij aangeduid als Raad van Toezichi (Rv1).
De artikelen 63 tim 65 zijn dan van toepassing. Artikel 63 lid 1Yo. bepaaJt
dat de RvT het door het leidinggevende orgaan uitgevoerde beheer 'contro-
leert'.243 Via artikel 7 (lid 4) Yo. kan voor een nadere invulling van het
begrip 'controle' naar mijn mening aansluiting worden gezocht bij het
nationale nv-recht. In een 'Nederlandse' SE heeft de RvT dan, op grond
van artikel 2: 140 BW, tot taak "toezicht te houden op" het be\eid van het
leidinggevende orgaan en op de algemene gang van zaken in de SE en de
met haar verbonden onderneming. De RvT staat het leidinggevende orgaan
daarbij met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taken richten de leden
van de organen, ook die van de RvT, zich naar het belang van de SE en
houden daarbij met name rekening met belangen van de aandeelhouders
en van de werknemers (artikel741id 2 Vo.). De bevoegdheden van de RvT
worden duidelijk afgezet tegenover de bevoegdheden van het leidinggevende
orgaan:

(i) De RvT kan niet ze\f het beheer over de SE voeren, noch de SE
jegens derden vertegenwoordigen. Wei dienen op grond van artikel72 Yo.
belangrijke bestuursbesluiten aan zijn goedkeuring te worden onderworpen
(zie hierna). Een vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt de RvT slechts
toegekend in de betrekkingen tussen de SE en de leden van het leidingge-
vende orgaan, voor zover zich geschillen voordoen of bij het sluiten van
overeenkomsten met bestuurders (artikel 63 lid 1 Vo.). Betreft het een
tegenstrijdig belang tussen de SE en een lid van het leidinggevende orgaan,
dan kan naar mijn mening via artikel 7 Yo. de nationale wetgeving van
de zetel-lidstaat - in Nederland artikel 2: 146 BW - worden toegepast.
Evenals de Commissie Harrnonisatie Vennootschapsrecht geef ik echter
de voorkeur aan een expliciete rege\ing hieromtrent, zoals die nog was
opgenomen in artike1 73 Statuut 1989.244

zu leiteo". Zie ook Huizink, 'Bestuurders van rechtspersooeo', diss. 1989, IvO Dr. 7, p.
27 e.v.

243 Volgeos Hommelhoff, AG 10/1990, p. 427, impliceert het begrip 'cootrole' eeo te actieve
taakvervulling van de RvT, waardoor eeo superorgaao binneo de SE wordt gecreeerd eo
het ooderscheid tussen monisrne en dualisme vervaagt; hij pleit voor een meer passieve term
a1s 'Uberwachung' (§ 111 (I) AktG).

244 Daarin werd o.a. voorgeschreven dat voor elke transactie waarbij eeo lid van een orgaan
een met het belang van de SE tegenstrijdig belang heeft een voorafgaaode goedkeuring van
de RvT of van het bestuursorgaao is vereist (lid 1). Aangenomen mag worden dat hieronder
ook belangenconflicten vall en "tussen de SE en een rechtspersoon, waarin een lid van het
leidinggevend orgaan van die SE de beslissende zeggenschap heeft, dan wel een met het
evenbedoelde lid verbonden natuurlijk persoon"; OK 26 mei 1983, NJ 1984, 481 (Linders
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(ii) Het derde lid van artikel 62 Vo. verbiedt dubbelfuncties: het Iidmaat-
schap van het leidinggevende orgaan is incompatibel met dat van de
RvT.245 Mocht er echter een vacature ontstaan in het leidinggevende or-
gaan, dan kan de RvT een van zijn leden aanwijzen om plaats te nemen
in het leidinggevende orgaan, met dien verstande dat zijn of haar functies
als lid van de RvT gedurende die periode worden opgeschort.i" De
mogelijkheid bestaat dat leden van de RvT in die hoedanigheid, conform
artikel2: 151 BW, bestuurshandelingen verrichten, en eventueel via artikel
2: 138 lid 7 BW aansprakelijk gesteld kunnen worden.

De RvT, evenals het (voltallige) bestuursorgaan, wordt in het kader van
zijn toezichthoudende en adviserende taak enkele belangrijke bevoegdheden
toegekend. Deze bevoegdheden zijn de ava ontnomen en worden toegekend
aan een toezichthoudend orgaan, dat mede uit werknemersvertegenwoordi-
gers kan zijn samengesteld. De bevoegdheidsverdeling tussen enerzijds de
ava en anderzijds de RvT of het bestuursorgaan sluit voor een groot deel
aan bij de regeling zoals die in Nederland geldt voor structuurvennootschap-
pen en in Duitsland voor de AG. Achtereenvolgens worden besproken de
bevoegdheid tot benoeming en ontslag van bestuurders, tot vaststelling van
de jaarrekening, de goedkeuringsbevoegdheid, alsmede het recht op
informatie.

Beheer); ziehetadvies van de Commissie Hannonisatie Vennootschapsrecht van 27 jan. 1992,
p. 20. De statuten konden echter bepalen dat lid 1 niet van toepassing is op "courante
transacties die onder normaJe omstandigheden tot stand zijn gekomen" (lid 2). Het ontbreken
van goedkeuring kan niet aan derden worden tegengeworpen, tenzij de SE bewijst dat zij
hiervan kennis hadden (lid 5). Zie ook Dorresteijn, 'Tegenstrijdig belang van bestuurders
en commissarissen', diss. 1989, Iva nr. 8, p. 195-213 (hoofdstuk VI) orntrent de regeling
inzake tegenstrijdig belang in de Statuten 1970/1975 en ontwerp-richtlijn 5 (art. 10).

245 Art. 69 lid 2 Yo. jo. art. 2: 160 BW. Art. 69 lid 2 bepaalt dat personen niet deel uit mogen
maken van de organen van de SE als zij dat ook niet in een vennootschap naar nationaal
recht mogen krachtens de op hen toepasse1ijke wet, de nationale wetgeving van de zetel-
lidstaat dan wel krachtens een in een Lid-Staat gegeven of erkende gerechtelijke of admini-
stratieve beslissing. Op grond van art. 2: 160 BW kunnen personen, in dienst van de vennoot-
schap of een afhankelijke maatschappij, dan wei personen en bestuurders in dienst van een
werknemersorganisatie, die pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaar-
den, geen commissaris zijn. § 105 (I) AktG verbiedt een 'Aufsichtsratsmitglied' om lid
of langdurig plaatsvervangend lid van het bestuur of procuratiebouder dan weI tot alle
bestuurshandelingen gevolmachtigd te zijn. Vg\. OK 19 dec. 1985 (Westhaven I); TVVS
1986, p. 54; NV 1986, p. 83: dat de president-cornmissaris ruim 5 jaar tevens bestuurder
is, zonder enige recbtvaardiging, is een emstige misslag van de RvC en een gewichtige reden
voor ontslag van aile leden van de RvC.

246 Voorde AG geldt in dat geval, op grond van § 105 (2) AktG, een voorafvastgestelde termijn
van maximaal een jaar.
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(i) De RvT is bevoegd tot benoeming en ontslag van bestuurders. Het
recht om de leden van het leidinggevende orgaan te benoemen of te ontslaan
('afzetten'), verschaft de RvT een zeer machtige positie binnen de SE
(artikel 62 lid 2 VO.).247Deze kernbevoegdheid, die binnen de nv in de
regel aan de aandeelhouders toekornr'", biedt de RvT immers de mogelijk-
heid om een door hem voorgestaan beleid af te dwingen door de bestuurders
overplaatsing, schorsing of zelfs ontslag in het vooruitzicht te stellen.?"
Met het oog daarop is het van groot belang in hoeverre de ava op haar beurt
invloed heeft op de benoeming en het ontslag van de leden van de RvT.
Artikel63 lid 2 Vo. bepaalt dat de ava bevoegd is tot benoeming en ontslag
van de leden van de RvT, maar dat overeenkomstig artikel 4 RI. werkne-
mers medezeggenschap kan worden geboden. Dat de ava op de benoeming
van de leden van het bestuursorgaan meer invloed heeft komt hieronder,
in paragraaf 5.2.2, aan de orde. Zoals ik reeds in paragraaf5.1 aanduidde
is dus van zeer groot belang welke combinatie wordt gemaakt tussen de
diverse 'vennootschapsrechtelijke' en 'medezeggenschapsmodellen'.

Met het oog op de Nederlandse vrijstellingen en mitigaties op de
structuurregeling is het van groot belang dat in de 'werktekst' uit 1993 wordt
voorgesteld dat de Lid-Staten kunnen bepalen dat de leden van het
leidinggevende orgaan kunnen worden benoemd en ontslagen door de ava,
onder dezelfde voorwaarden als gelden voor nv's binnen hun grondge-
bied.P?

247 De ontslaggronden worden geregeld door het nationale recht. ill art. 62 lid 2 Statuut 1989
werd nog bepaald dat de leden van bet leidinggevende orgaan "te allen tijde" konden worden
ontslagen. ill bet Statuut 1991 is dit geschrapt, maar niet wat betreft de mogelijkheid am
in het bestuursorgaan de delegatie van leidinggevende bevoegdheden te herroepen (art. 66
lid 2 Vo.). VgJ. art. 2:i34lid 1 BW; zieookHuizink, diss., p. 65 e.v. Met name UN"ICE
keerde zich tegen een onbeperkte ontslagmogelijkheid; advies van 20 nov. 1989 m.b.t. het
Statuul 1989. Ook het ECOSOC vreesde dat hiermee "tegen de noodzakelijke continuiteit
van het ondernemingsbeleid" zou worden ingedruist; PbEG or. CI24/39, 21 mei 1990. Het
EP stelde als voorwaarde: "am gewichtige redenen"; amendemenl 67, PE 148.554. Ook
in de Duitse literatuurwerd deze onbeperkte ontslagmogelijkheid gehekeld. Dat is begrijpelijk
aangezien § 84 (3) AktG daarvoor "ein wichtiger Grund" verlangt. Hommelhoff, AG 10/1990,
p. 427, achtte een onbeperkte ontslagmogelijkheid in strijd met de zelfstandige positie van
het bestuur in de AG; zie oak Rasner, ZGR 311992, p. 322.

248 Art. 2: 132 BW. Ook o.g. v. de artt. 3 lid I b en 13 lid 1 (artt. 21a lid 1 b en 21 t) on twerp-
richtlijn 5 benoemt en ontslaat de RvT de leden van het leidinggevendeorgaan. De Lid-Staten
mogen daarvan afwijken als de leden van de RvT van de dochter-nv via cooptatie worden
benoemd: met het oog op de groepsverhouding zal de ava bevoegd blijven om de bestuurders
van de dochter te benoemen en te ontslaan.

249 Van Schilfgaarde, 'Van de BV en de NV', nr. 144, p. 337: de RvClRvT zal de ava wei
op de hoogte moeten stellen van de benoeming ofhet ontslag, op straffe van een nietig besluit.

250 Art. 38 lid 2 doc. 4517/93. Zie Van Dijk, 'Van Rijn van Alkemade-bundel ', p. 87.

197



Hoofdstuk 3

(ii) Artikel 101 lid 1 Vo. bepaalt dat de SE de jaarrekening vaststeIt,
bestaande uit de balans, de winst- en verliesrekening en de bijlage. Op grond
van artikel 82 lid 4 Vo. kan in de statuten van de SE worden bepaald dat
de RvT en het leidinggevende orgaan gezamenlijk, maar bij afzonderIijke
stemming, de jaarrekening vaststellen. De ava besluit in dat geval slechts
omtrent de vaststelling van de jaarrekening bij onenigheid tussen beide
organen. Indien in de statuten een derge1ijke regeling ontbreekt, moet
worden aangenomen dat de ava bevoegd is tot vaststelling van de jaarreke-
ning. Goedkeuring van de jaarrekening blijft in zowel het dualistische als
in het monistische stelsel voorbehouden aan de ava (artikel 82 lid 3
VO.).251 Nietternin blijkt in principe ook hier het 'open' karakter van de
SE. Aan de mogelijkheid om de RvT en het leidinggevende orgaan
gezamenlijk bevoegd te maken tot vasts telling van de jaarrekening ligt de
gedachte ten grondslag dat het "fur eine norm ale Hauptversammlung mit
vielen Aktionaren schwierig sein durfte, kompetent tiber die Feststellung
des Jahresabschlusses zu beschlieBen".252

Volgens de 'werktekst' uit 1993 wordt de wijze waarop de (geconsoli-
deerde) jaarrekening wordt vastgesteld, gecontroleerd en gepubliceerd
geregeld door het nationale 'zetelrecht' .253 Nederland krijgt aldus uitdruk-
kelijk de mogelijkheid om in het kader van de vrijstellingen en mitigaties
op de structuurregeling de ava bevoegd te maken tot vaststelling en
goedkeuring van de jaarrekening.

(iii) Op grond van artikel 72 Vo. mag het leidinggevende orgaan aan
bepaalde besluiten geen uitvoering geven zonder voorafgaande goedkeuring
van de RvT.254 In het monistische systeem moet het voltallige bestuurs-
orgaan goedkeuring verIenen aan de in artikel 72 bedoelde besluiten alvorens

251 Op grond van art. 2: 101 lid I BW maakt het bestuur de jaarrekening op en stelt de ava haar
vast en keurt haar daarmee tegelijkertijd goed. In een structuurvennootschap stelt de RvC
de jaarrekening vast, maar behoudt de ava de uiteindelijke goedkeuringsbevoegdheid (art.
2: 163 BW). Voor een 'Duitse ' SE zullen in principe de RvT en het leidinggevende orgaan
bevoegd zijn tot vaststelling, tenzij beide organen besluiten dat de ava daartoe bevoegd is;
zie §§ 172 en 173 AktG.

252 Rasner, ZGR 3/1992, p. 321. Vgl. § 58 (2) AktG; Hommelhoff, AG 1011990, p. 430;
Wehlau, CML Rev. 29, 1992, p. 490: "Shareholders tend to give priority to short term
financial interests, whereas the management board usually keeps the long term interests of
the company ( ... ) in mind."

253 Doc. 4517/93 (art. 61 lid 1). Zie ook Van Dijk, 'Van Rijn van Alkemade-bundel", p. 84.
254 Vgl. art. 2: 164 lid 2 BW. Uitvoering van deze besluiten kan dan niet aan derden worden

tegengeworpen. De SE wordt rechtsgeldig gebonden j egens derden, maar kan het tegenbewijs
leveren dat de derde kennis droeg van het ontbreken van goedkeuring. Wat de interne
uitvoeringshandelingen betreft moet het bestuursbesluit krachteloos worden geacht, a1dus
Van Schilfgaarde, 'Van de BV en de NV', or. 144, p. 338.
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daaraan uitvoering mag worden gegeven door - opnieuw - het voltallige
bestuursorgaan.r" In paragraaf 5.3 kom ik te spreken over de complicaties
die zich hier kunnen voordoen met het oog op medezeggenschap in de RvT
of het bestuursorgaan. De enuntiatieve opsomming van besluiten in artikel
72 lid 1Vo. omvat investeringsprojecten, de oprichting, de aan- of verkoop
of vereffening van (delen van) de onderneming, het opnemen of verstrekken
van kredieten, de uitgifte van obligaties, zekerheidstelling jegens derden,
en het afsluiten van leverings- en produktiecontracten, waarmee bedragen
zijn gemoeid die een statutair vastgesteld percentage, dat tussen de 5 % en
25 % moet liggen, van het geplaatste kapitaal of van de totale omzet over-
schrijden.f" In de statuten kunnen nog andere categorieen besluiten van
goedkeuring afhankelijk worden gemaakt (lid 2).257 Op grond van lid
3 heeft de betrokken zetel-lidstaat de mogelijkheid om voor een aldaar
gevestigde SE de in lid 1 bedoelde besluiten onder dezelfde voorwaarden
toe te passen als voor 'eigen' naamloze vennootschappen gelden. Blijkens
de toelichting wordt bedoeld dat de SE onderworpen kan worden aan een
'Zustimmungskatalog' die naar nationaal recht geldt voor 'nationale'
naamloze vennootschappen. Voor een SE met zetel in Nederland zouden
in dat geval de in artikel 2: 164 lid 1 sub a tim IBW genoemde besluiten
van goedkeuring van de RvT afhankelijk kunnen worden gemaakt.f" Voor
Duitsland biedt artikel 72 lid 4 een oplossing: de zetel-lidstaat kan bepalen
dat de RvT ofhet bestuursorgaan van de SE zelf een 'Zustimmungskatalog'
vaststelt. Deze regeling sluit aan bij § III (4) AktG, op grond waarvan
de statuten of de 'Aufsichtsrat' zelf bij eigen besluit 'Zustimmungs-

255 De Commissie brengt daarbij, naar mijn mening, onvoldoende onderscheid aan tussen de
factoren leiding en toezicht. Het gehele bestuursorgaan moo bijeen komen om te beraadslagen
over en uitvoering te geven aan de in art. 72 yo. bedoelde besluiten (art. 67 lid Ibis Vo.).

256 Volgens de Commissie Harmonisatie Vennootschapsrecht (advies, p. 26/27) leidt de ruime
marge (5%-25%) en het variabele criterium van het geplaatste kapitaal tot ongemotiveerde
verschillen in feitelijke medezeggenschap. Zij pleit voor een, uniform percentage van het
eigen vermogen van de SE, waarbij in de statuten een aantal besluiten kan worden opgesomd
ten aanzien waarvan een lager percentage kan worden vastgesteld. Anders Wehlau, CML
Rev. 29, 1992, p. 491: de lijst is preciezer dan die in het Statuut 1989 en biedt meer
rechtszekerheid.

257 In art. 12 en 21 sontwerp-richtlijn5 worden nogeen viertal goedkeuringsbehoeftigebesluiten
opgesomd. In de 'werktekst' van ontwerp-richtlijn 5 uit 1989 is een expliciete opsomrning
geschrapt; zie omtrent deze tekst Bouwes, 'Het gewijzigde voorstel voor de vijfde Richtlijn
na twee lezingen', TVVS 90/4, p. 95-97. De nationale wetgeving of de statuten kunnen
een lijst voorschrijven (lid 2). Volgens de Commissie Harmonisatie Vennootschapsrecht
(advies, p. 26) moeten de statuten ook kunnen bepalen dat de RvT of het bestuursorgaan
nog andere besluiten kunnen vaststellen.

258 Zie TK 1991-1992,22559, nr. I, p. 9.
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bedurftige' besluiten kunnen vaststeUen. 259 Het Duitse recht kent - anders
dan het Nederlandse recht - geen wettelijk voorgeschreven 'Zustimmungs-
katalog'.

(iv) Het leidinggevende orgaan moet de RvT om de drie maanden
informeren over" de gang der zaken van de SE en de verwachte ontwikke-
ling waarbij het er in voorkomend geval rekening mee houdt dat de
informatie over de door de SE gecontroleerde ondernemingen een
aanzienlijke invloed kunnen hebben op de gang der zaken van deze SE"
(artikel 64 VO.).260 AIle inlichtingen "die belangrijke gevolgen voor de
situatie van de SE kunnen hebben" moeten de RvT onverwijld door het
leidinggevende orgaan worden verstrekt. De RvT heeft de zelfstandige
bevoegdheid om het leidinggevende orgaan om inlichtingen of een speciaal
verslag te verzoeken omtrent "alle vraagstukken die de SE aangaan".
Bovendien kan hij "aile voor de vervulling van zijn taak noodzakelijke
verificaties verrichten" .261 Voor het bestuursorgaan zijn de voorschriften
op dit punt, met het oog op zijn eigen karakter, iets anders geformuleerd
(artikel67 VO.).262 Opmerkelijk is dat het bestuursorgaan een bevoegdheid

259 De toezichthoudende taak van de AR is daarom minder dwingend geregeld dan die van de
RvC. Hetzelfde zaI gelden voor een SE met zetel in Duitsland resp. Nederland. a.g.v. §
32 MitbG kunnen de rechten die een ondememing op grond van 'Beteiligungen' in een andere
ondememing kan uitoefenen (beide zijn onderworpen aan het MitbG) wat betreft benoeming
en ontslag, decharge, de besluitvorming omtrent ontbinding, fusie of omzetting, het sluiten
van 'Unternehmensvertrage', de voortzetting na ontbinding of de overdracht van het vermogen
van deze ondememing, slechts door het bestuur worden uitgeoefend na een besluit van de
AR. De AR neemt dit besluit met een meerderheid van stemmen van de aandeelhoudersverte-
genwoordigers,

260 Volgens de Commissie Harmonisatie Vennootschapsrecht moet duidelijker tot uitdrukking
worden gebracht dat het noodzakelijk uit de functie van de RvT voortvloeit dat hij ook
informatie krijgt omtrent gecontroleerde ondememingen; advies van 27 jan. 1992, p. 21.

261 Deze verificaties kan de RvT overlaten aan een of meer van zijn leden, mel eventuele hulp
van deskundigen. leder lid van de RvT kan kennis nemen van aile door het leidinggevend
orgaan aan de RvT verstrekte inIichtingen. Aile informatie wordt rechtstreeks tussen de twee
organen uitgewisseld en niet meer, zoals in het Statuut 1989, via de voorzitter van de RvT;
zie de toelichting bij art. 64. De Commissie Harmonisatie Vennootschapsrecbt (advies van
27 jan. 1992, p. 21/22) acht dit ongelukkig, nu de verstrekking van informatie afhankelijk
wordt van een collectief genomen besluit; zij stelt voor dat de voorzitter namens ten minste
113 van de leden van de RvT informatie verzoekt van helleidinggevende orgaan. Zie ook
§ 90 en § III (2) AktG. Art. 2: 141 BW gaat minder ver: het bestuur verschaft de RvC
tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens; zie ook Delfos-Roy,
'Toetsing en vergaring van informatie door de raad van commissarissen', TVVS 92/9, p.
224-227.

262 Het komt volgens een statutair vastgestelde periodiciteit van ten minste drie maanden bijeen
om te beraadslagen omtrent de gang van zaken van de SE en de door haar gecontroleerde
ondememingen (lid 1). Het moet in elk geval bijeen komen om te beraadslagen over de
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om verificaties te verrichten niet uitdrukkelijk wordt verleend. Ook overige
rechten en verplichtingen worden ruimer, althans minder dwingend geforrnu-
leerd.i'"

5.2.2 Het monistische model

In het monistische stelsel is de strakke scheiding tussen leidinggeven en
toezicht niet terug te vinden. Het bestuursorgaan treedt op als beheerder
over en vertegenwoordiger van de SE (artikel 66 lid 1).264 Het kan de
bevoegdheid om de SE te 'beheren' delegeren aan een of meer van zijn
leden, aidus lid 2. In landen met een monistisch systeem is dit niet
ongebruikelijk. Bepaalde 'beheersbevoegdheden' kunnen ook worden gedele-
geerd aan natuurlijke personen die geen lid zijn van het bestuursorgaan.
Deze delegatie van bevoegdheden kan te allen tijde worden herroepen.
Bovendien kunnen in de statuten of door de ava voorwaarden worden gesteld
aan de delegatie (lid 2).265In het geval dat beheersbevoegdheden niet
zijn gedelegeerd aan enkele leden van het bestuursorgaan is het bestuursor-
gaan als collectief beheersbevoegd (lid 1). In aile gevaIlen blijft het
bestuursorgaan verantwoordelijk. In het Statuut 1989 werd nog bepaald:
"De leiding van de SE wordt door het bestuursorgaan aan een of meer leden
van dit orgaan gedelegeerd. Het aantal met de leiding van de SE belaste
leden van het bestuursorgaan moet lager zijn dan het aantal overige leden
van dit orgaan".266 Die scheiding tussen 'quasi-toezicht' en bestuur is
nu dus vervallen.

in artikel 72 bedoelde goedkeuringsbesluiten (lid Ibis). leder lid van bet bestuursorgaan
is bevoegd kennis te nemen van aIle aan dit orgaan medegedeelde verslagen, bescheiden
en inlichtingen betreffende de gang van zaken van de SE en de door haar gecontroleerde
ondernemingen (lid 4 (3».

263 Zo wordt niet gesproken over de verplicbting om onverwijld alle inlicbtingen te verstrekken
(vgl. art. 64 lid 2) of bet recbt om te allen tijde inlicbtingen te verzoeken (art. 64 lid 3).

264 Volgens art. 66 lid I zijn bet lid of de leden van bet bestuursorgaan vertegenwoordigingsbe-
voegd.

265 Ook in bet bestuursorgaan kunnen vennootscbappen of juridiscbe lichamen zitting hebben
(art. 69 lid 1 Vo.). Mocbt de SE in Nederland ook de beschikking krijgen over bet monis-
tiscbe stelsel dan kan dat naar mijn mening aileen onder de biervoor besproken beperkingen
van art. 2: II BW en voor zover bet leidinggevende functies betreft. In Nederland moet de
RvC, n.m.rn. dus ook de RvT van een in Nederland gevestigde SE, bestaan uit natuurlijke
personen (art. 2: 140 lid 1 BW); de Commissie Harrnonisatie Vennootscbapsrecht, advies
27 jan. 1992, p. 23/24, acbt zulks gewenst. In Duitsland moeten zowel de leden van de
'Vorstand' als van de 'Aufsichtsrat ' natuurlijke personen zijn (§§ 76 (3) en 100 (I) AktG).

266 Vgl. art. 21a en b ontwerp-richtlijn 5: het aantal niet-beherende leden is deelbaar door drie
en groter dan het aantaI beherende leden. De beherende leden worden benoemd door de
niet-beberende leden.
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In het monistische model heeft de ava, anders dan in het dualistische
model, rechtstreeks invloed op de samenstelling van het bestuursorgaan
(artikel 66 lid 3 Vo.). Weliswaar heeft het bestuursorgaan zelf de
bevoegdheid om leidinggevende bevoegdheden te delegeren en deze delegatie
te allen tijde te herroepen (lid 2), de aandeelhouders behouden de potentiele
bevoegdheid om zowel de leidinggevende als de toezichthoudende leden
van het bestuursorgaan te benoemen en te ontslaan. Met name in het geval
dat werknemers geen aanspraak kunnen maken op vertegenwoordiging in
het bestuursorgaan bestaat het gehele bestuursorgaan uit personen die door
de ava zijn benoemd. De splitsing die het bestuursorgaan vervolgens
aanbrengt door leidinggevende personen aan te wijzen, is dan slechts een
formaliteit. In het geval echter dat daarnaast ook werknemers een recht
wordt verleend op vertegenwoordiging in het bestuursorgaan wordt afbreuk
gedaan aan deze exclusieve bevoegdheid van de ava en krijgt de delegatiebe-
voegdheid meer gewicht. Aangezien gesproken wordt over benoeming en
ontslag van het lid of de leden van het bestuursorgaan, moet niet uitgesloten
worden geacht dat zowel werknemersvertegenwoordigers als aandeel-
houdersvertegenwoordigers niet aIleen toezichthoudende maar ook
leidinggevende taken kunnen worden toebedeeld. Dit is afhankelijk van
de splitsing die het bestuursorgaan zelf aanbrengt. Van belang is daarbij
dat in de statuten of bij besluit van de ava voorwaarden kunnen worden
gesteld aan de delegatie (artikel 66 lid 2 Vo.). Zo kan worden uitgesloten
dat aan werknemers(vertegenwoordigers) leidinggevende taken worden
gedelegeerd.""

De mogelijkheid echter dat werknemersvertegenwoordigers deel kunnen
uitmaken van het bestuursorgaan en de omstandigheid dat enkele be\angrijke
besluiten, als genoemd in artikel 72 Vo., goedkeuring behoeven van het
voltallige bestuursorgaan en ook slechts door het bestuursorgaan als
collectief mogen worden uitgevoerd''", indiceren naar mijn mening dat
door de Commissie toch een zeker toezichthoudend element binnen het
monistische stelsel wordt gezien. 269 In het geval dat er leidinggevende
bevoegdheden worden gedelegeerd aan bepaalde leden in het bestuursorgaan

267 Willmann, RdA 1992, Heft 5, p. 323. Figge, a.w., p. 211 meent dat sprake is van een
redactiefout. Werknemersvertegenwoordigers kunnen naar haar mening slechts als niet-
leidinggevende personen worden benoemd. Volgens haar is het niet aannemelijk dat de
Commissie er op vertrouwt dat met name het Verenigd Koninkrijk of Britse ondernemers
toch niet zullen kiezen voor het monistische model in combinatie met medezeggenschap
op grond van art. 4 RI.

268 De uitvoering van de in artikel 72 Vo. opgesomde goedkeuringsbesluiten mag niet aan de
met leiding belaste leden van het bestuursorgaan worden gedelegeerd.

269 Vgl. Figge, a.w., p. 209; Van Dijk, 'Van Rijn van Alkemade-bundel ', p. 83.
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zullen de overige leden dan ook, bij gebrek aan zelfstandige leidinggevende
bevoegdheden, een meer toezichthoudende functie gaan vervullen. Het blijft
echter 'delegatie' van een tot 'beheer' (bestuur) bevoegd lichaam.

De Commissie sluit kennelijk aan bij de in het Verenigd Koninkrijk
gevolgde praktijk. In de 'board of directors' van een Engelse Limited wordt
het onderscheid tussen leiding en toezicht niet zo strikt aangebracht. "The
result, that the managing directors need the consent of the (supervising)
non-executive directors of the company, which would have been greater
in number, was excessively modelled after the continental two-tier structure,
and, hence, politically not acceptable in the Council" yo De 'unitary
board' draagt als collectief volle bestuursverantwoordelijkheid.?" De
Limited is niet verplicht om 'non-executive directors' in de 'board' op te
nemen. Bovendien bestaan er voor hen geen duidelijke benoemingscriteria
of taakomschrijving. In het geval dat geen bestuursbevoegdheden zijn
gedelegeerd, maar ook in het geval dat het bestuursorgaan slechts als
collectief uitvoering mag geven aan de in artikel 72 Vo. genoemde besluiten,
zal ook binnen het bestuursorgaan een collectieve bestuursverantwoorde-
lijkheid bestaan.

In ontwerp-richtlijn 5 spreekt de Commissie nog duidelijk de voorkeur uit
voor het dualistische stelsel, in die zin dat dit stelsel in elk geval moet
worden voorgeschreven. Als argumenten voert zij onder andere aan dat
in het dualistische systeem de verantwoordelijkheden die aansluiten bij de
verschillende taken scherper zijn afgebakend.F? In titel IV, en met name
artikel 61, van het Statuut is deze voorkeur niet meer terug te vinden. Aan
beide structuurmodellen bestaat blijkbaar behoefte en de Commissie speelt
hierop in door beide modellen in ontwerp-richtlijn 5 en het SE-Statuut te
introduceren. Het gevolg is echter wei dat de SE, ook wat haar structuur
betreft, haar 'Europese signatuur' verliest.F"

270 Wehlau, CML Rev. 29, 1992, p. 489.
271 Brough, a.w., p. 75; Farrar's Company Law, p. 277.
272 Zie overweging 7 bij ontwerp-richtlijn 5. De Commissie Harmonisatie Vennootschapsrecht

verwoordt het aIs voIgt: "Het draagt bij aan de inzichtelijkheid van de gang van zaken van
de vennootschap en de respectieve verantwoordelijkheden van bestuurs- en toezichthoudend
orgaan te dien aanzien"; advies van 27 jan. 1992, p. 16. Ook de SER pleitte in het verleden
voor een verplicht dualistisch stelsel voor grote vennootschappen. Kleinere vennootschappen
bleven vrij om - gedurende een overgangsperiode - het monistische stelsel te hanteren;
.Advies inzake het voorstel van de Raad van de Europese Gemeenschappen voor een vijfde
richtlijn betreffende de structuur van de naamloze vennootschap' , publ, nr. 10, 18 aug. 1978.

273 Zie het advies van de Commissie Harmonisatie Vennootschapsrecht, 27 jan. 1992, p. 16117;
ook zij pleit voor een in regel verplicht dualistisch model, alhoewel zij erkent dat de grote
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In baar rapport uit 1977 stelt de zogenaamde 'Bullock-cornmissie' dat bet Britse
monistiscbe stelsel bet voordeel biedt dat, aJ naar gelang de specifieke beboeften,
op flexibele wijze een onderscheid kan worden aangebracbt tussen de ondernemings-
leiding en bet toezicbt daarop: "Within the framework of law, companies may mould
their organisations to suit their individual needs, and a one-tier, two-tier or many-
tiered system only operates where a company decides that such is the best form of
structure for its efficient operation and management (. . .}" .214 Anderzijds kan met
de Duitse 'Unternehmensrechtskommission' worden ingestemd: "Die instautionalisier-
te Funktionstrennung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat erlaube eine klarere Abgren-
zung der Verantwortungsbereiche und der Haftung. (. .. J Demgegeniiber ware ein
Ubergang zum.Board-System ein Rackschritt und wurde de facto nur bedeuten, daj3
den Unternehmen die Ausdifferenzierung der Fiihrungsstrukiur selbst uberlassen
werde; denn in der Praxis komme man gar nicht umhin, zwischen "fulltime officers'
und •outside directors' zu unterscheiden. Damit warden jedoch die Kompetenzen
und Yerantwortlichkeiien verwischt. Der tatsdchliche Einfluj3 der einen oder anderen
Board-Mitglieder hange dann von dem fur Auj3enstehenden nicht durchschaubaren
Krafteverhaltnis innerhalb der Gesellschaft ab".275 Met bet oog op bet verbeteren
van de onafhankelijkbeid en de toezicbthoudende functie van de 'non-executive
directors' wordt in bet zogenaamde 'Cadbury-report' voorgesteld om voor zowel
'executive' als 'non-executivedirectors' in beursvennootschappeneen 'Code of Best
Practice' vast te stellen.F" In de praktijk blijkt dat een strikt onderscbeid tussen
beide stelsels niet altijd meer wordt gemaaktF"

Het voorgaande maakt duidelijk dat niet slechts de bevoegdheden die aan
de RvT of het bestuursorgaan worden toegekend van belang zijn voor de
positie en de bevoegdheden van de ava. Met het oog op de 'kern-bevoegdhe-

verschillen tussen nationale regelgevingen tot een gedifferentieerde regeling dwingen.
274 Report of the Committee of Inquiry on Industrial Democracy, London 1977, p. 68 e.v.;

als vermeld bij Raiser, 'Fiihrungsstruktur und Mitbestimmung in der Europaischen Aktienges-
ellscbaft nacb dem Verordnungsvorschlag der Kommission vom 25. August 1989', in
'Festscbri ft fur Ernst Steindorff", p. 207.

275 Zie Raiser, in 'Festschrift fur Ernst Steindorff", p. 208: Bericht tiber die Verbandlungen
der Untemehmensrecbtskommission, Bundesrninister der Justiz, 1979.

276 Zie Van Welzen, 'Het Cadbury Rapport een nieuwe 'Balance of Power' voor Engelse
beursvennootschappen?', NV 71/1 jan. 1993: 'Report of the Committee on the Financial
Aspects of Corporate Governance of I December 1992'. De 'Code of Best Practice' is met
ingang van 30 juni 1993 verbindend voor aan de Londense beurs geooteerde vennootscbappen.

277 Zie Raiser, in 'Festschrift fur Ernst Steindorff", p. 207-209: hij wijst op het onderzoek van
Bleicber, Leberl en Paul - 'Unternehmensverfassung und Spitzenorganisation. Fiihrung
und Uberwachung von Aktiengesellscbaften im internationalen Vergleich', Wiesbadeo 1989
- waaruit blijkt dat er behoefte bestaat aan enerzijds een duidelijk onderscheid tussen
leidinggevende en toezichtboudende functies, maar anderzijds ook aan verbindingsschakels
tussen beide. Ook uit bet rapport van de Untemehmensrecbtskommission blijkt dat in
Duitsland een monistische structuur, zij het van beperkte aard, voorkomt (p. 179). In bet
Bullock-rapport werd door een minderbeid van de commissie gepJeit voor een dualistisch
stelsel met het oog op een eventueel medezeggenschapsrecbt van werknemers in de vennoot-
schap; in een monistisch stelsel zouden werknemers teveel invloed krijgen (p. 177).
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den' die de RvT en het bestuursorgaan zijn toegekend, is bovendien van
beJang hoe beide organen zijn sarnengesteld. Wordt werknemers met andere
woorden een recht op medezeggenschap in een van beide organen
toegekend? In paragraaf 3.6 van dit hoofdstuk sprak ik reeds over de wijze
waarop uiteindelijk een medezeggenschapsmodel voor de SE tot stand kan
komen. In de volgende paragraaf bespreek ik de uiteenlopende modellen
nader.

5.3 Medezeggenschap van werknemers in de SE

5.3.1 De medezeggenschapsmodellen (algemeen)

De medezeggenschapsregeJing voor de SE is, met het oog op artikel 100A
lid 2 EEG, vastgesteld in een 'aanvullende richtlijn' op basis van artikel
53 lid 3 (g) EEG en wordt door de Commissie onlosmakelijk verbonden
geacht met de verordening (zie § 4.2 van hoofdstuk I). De aanvullende
richtlijn biedt werknemers van de SE en haar nevenvestigingen het recht
op medezeggenschap in de RvT of het bestuursorgaan (model 1, artikel
4), in een afzonderlijk orgaan (model 2, artikel 5), dan weI op grond van
een daartoe gesloten overeenkomst (model 3, artikeI6). De ervaringen met
de voorgaande Statuten en ontwerp-richtlijn 5 maken duidelijk dat een uni-
forme medezeggenschapsregeling nog niet opportuun is. Daarvoor zijn de
verschillen in de nationale regelingen en praktijken te groot. 278 In plaats
daarvan introduceert de aanvullende richtlijn daarom - in navolging van
richtlijn 5 - meerdere, gedifferentieerde modellen die alle aansluiten bij
de bestaande nationale stelsels.F' De gedachte is dat de Lid-Staten dan
minder moeite zullen hebben om een van de voorgeschreven modellen die
het meest past binnen hun eigen nationale medezeggenschapsregime te
accepteren. Deze modellen, die zich wat hun uitvoering betreft in talloze
toepassingsmogelijkheden kunnen aanbieden, kunnen ter keuze van de be-
stuurders en de werknemers van de oprichtende vennootschappen staan.
Evenals bij de structurele vormgeving van de SE kan deze keuzemogelijk-
heid echter vergaand worden beperkt door de Lid-Staat van vestiging van
de SE. Zij kan niet slechts de keuze beperken, maar zelfs een model

278 Timmermans, 'Nieuw voorstel Europese n.v.", TVVS 89/12, p. 306.
279 Men zou de regeling in haar totaliteit daarom aan kunnen duiden als een produkt van rechts-

vergelijking. In zoverre heeft de Commissie dus de voorkeur gegeven aan een realistisch
in plaats van een idealistisch medezeggenschapsconcept; vgl. Von Maydell, 'Die vorgeschlage-
nen RegeIn zur Mitbestimrnung filr eine Europiiische Aktiengesellschaft' , AG 10/1990, p.
444.
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verplicht voorschrijven (artikel3lid 5 RI.). Om te voorkomen dat nationale
medezeggenschapsregels worden ornzeild, wordt ook de wijze van toepassing
van het gekozen medezeggenschapsmodel overgelaten aan het nationale
recht van de zetel-lidstaat (lid 4).

Evenals de voorgaande Statuten, maar anders dan ontwerp-richtlijn 5,
verpLichthet huidige Statuut steeds een van deze medezeggenschapsmodellen
te volgen, ongeacht de omvang en de aard van de werkzaamheden van de
SE, het aantal werknemers en of zij zich in meerderheid voor of tegen
medezeggenschap hebben uitgesproken.F" Voor de 'moeder-SE' zullen
zich vooral problemen kunnen voordoen als werknemers op grond van
artikel 4 RI. medezeggenschap hebben in de RvT of het bestuursorgaan.
In dat geval kunnen zij immers meebeslissen omtrent de hiervoor genoemde
besluiten. Hierna volgt een korte bespreking van de uiteenlopende modellen
en de aard van de problematiek. De nadruk zal liggen op de medezeggen-
schap in de RvT of het bestuursorgaan, aangezien de werknemers hierbij
onder meer een medebeslissingsbevoegdheid wordt verleend ten aanzien
van de hiervoor genoemde besluiten.

5.3.2 Modell: Medezeggenschap in de RvT of het bestuursorgaan

Hoofdregel is dat de leden van de RvT en het bestuursorgaan worden
benoemd en ontslagen door de ava.?" Bij de oprichting van de SE kunnen
de eerste leden van de RvT - over het bestuursorgaan zwijgt het Statuut -
worden aangewezen bij de statuten. 282 Is dat niet gebeurd dan worden
zij benoemd door de ava.283 Die bevoegdheid wordt echter beperkt als
overeenkomstig artikel4 RI. wordt gekozen voor een medezeggenschapsmo-
del waarbij de werknemers van de SE het recht hebben op hetzij participatie,
hetzij representatie via cooptatie in de RvT of het bestuursorgaan. Artikel
66 lid 1bis Vo. schrijft voor dat voor zover werknemersvertegenwoordigers

280 Anders de artt. 4en 21 b leden 2 van ontwerp-richtlijn5; ook in het Statuut 1970/1975 bestond
de mogelijkheid dat een gekwalificeerde resp. absolute meerderheid der werknemers van
de SE zich tegen medezeggenschap kon verzetten (artt. 138 lid I); ook het Memorandum
uit 1988 ging daar nog vanuit. In een SE zonder werknemers zaI het gekozen model in de
praktijk niet kunnen functioneren. "Aan de rechtsgeldigheid van de SE doet dat niet af";
TK 1991-1992,22559, or. I, p. 10.

281 vgl. de artt. 4 lid I en 21 b lid 1 ontwerp-richtlijn 5. Zie ook de art. 2: 144 BW; in het kader
van de structuurregeling is ontslag echter aileen mogelijk door de OK (art. 2:161 BW).

282 Onverminderd de rechten van rninderheidsaandeelhouders (art. 691id 4 Vo.) en werknemers,
aldus art. 63 lid 2 Yo. O.g.v. de ontwerp-richtlijn 5 worden de eerste leden van de RvT
of het bestuursorgaan benoemd bij de statuten (artt. 4 lid 4 en 21a lid 4).

283 Vgl. art. 2: 142 BW en art. 40 sub d RI.
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rechtstreeks dan weI indirect mede de samenstelling van het bestuursorgaan
bepalerr ", het bestuursorgaan uit minimaal drie leden moet bestaan. In
overige gevallen is het bestuursorgaan niet aan een minimum gebonden,
en kan het zelfs uit een persoon bestaan die benoemd wordt door de ava
(lid 3). Ret maximum aantal leden moet in de statuten worden vastge-
steld.r"

Wordt gekozen voor medezeggenschap op het niveau van de vennoot-
schap, dan biedt het Statuut daarvoor de volgende keuzes.

(i) In het het zogenaamde 'Duitse' participatiemodel kunnen minimaal
1/3 en maximaal de helft van het aantal plaatsen in de RvT ofhet bestuurs-
orgaan worden benoemd door de werknemersvertegenwoordigers van de
SE. De overige 2/3 respectievelijk 1/2 bestaat dan uit aandeelhoudersverte-
genwoordigers.r" Dit model, dat is afgeleid van het Duitse medezeggen-
schapsstelsel, zal door Duitsland naar aile waarschijnlijkheid voor SE's
binnen haar grenzen verplicht worden gesteld. Aangezien de zetel-lidstaat
de mogelijkheid heeft om de wijze van toepassing van het model zelf vast
te stellen, blijft het nationale recht van groot belang.P?

Op grond van het Duitse medezeggenschapsstelsel worden aan werknemers informa-
tie-, consultatie- en goedkeuringsrechten verleend op zowel ondernemings- als
vennootschapsniveau. Het 'Betriebsverfassungsgesetz' verplicht ondernemingen
waarin 5 of meer werknemers werkzaam zijn een 'Betriebsrat' in te stellen. Voor
zover AG's en GmbH's rninder dan 500 werknemers hebben wordt de Aufsichtsrat
(AR) uitsluitend door de ava samengesteld. Hebben zij meer dan 500 en minder

284 Op grond van art. 66 lid 3 Yo. jo. art. 4 RI.
285 Voor een SE met zetel in Nederland of Duitsland geldt dat de toezichthoudende persoon

een natuurlijk persoon moet zijn; art. 69 lid I Yo. jo. art. 2: 140 BW resp. § 100 (I) AktG.
Voor toezichthoudende personen in het bestuursorgaan geldt m.i. dezelfde beperking.

286 Art. 4 I jo. art. 63 lid 2/art. 66 lid Ibis Yo. Daartussen zijn dus allerlei variaties mogelijk.
Vgl. de artt. 4b lid I en 21 d lid 1 ontwerp-richtlijn 5; de Lid-Staten kunnen echter bepalen
dat maximaal 113 van de leden van de RvT of het bestuursorgaan op andere wijze mogen
worden benoemd (artt, 4a en 2Ic). Op grond van de 'werktekst' van ontwerp-richtlijn 5
uit 1989 mag de ava maximaal 2/3 of 3/4 van het aantal leden benoemen, waarbij de Lid-
Staten kunnen voorschrijven dat maximaal 113 van de door de ava te benoemen leden kunnen
worden benoemd door in de statuten aangewezen personen (artt. 4a en 21 c). De
werknemers(vertegenwoordigers) mogen minimaal 113 resp. 114 van het aantal leden
benoernen. De Lid-Staten kunnen tenslotte nog voorschrijven dat de RvT of het bestuursorgaan
ook bestaat uit maximaal 1/3 'neutrale', i.e. niet door de ava of werknemers(verte-
genwoordigers) aangewezen leden (artt. 4b en 21d leden 1 en 3).

287 Het standpunt van de Commissie Harmonisatie Vennootschapsrecht, dat de medezeggenschaps-
regels - ook die regels die uitsluitend zien op representatie in de structuur van de SE _
exclusief en uitputtend in het Statuut zijn neergelegd en "zijn onttrokken aan de toepassing
van het nationale vennootschapsrecht van de Lid-Staten" (advies van 27 jan. 1992, p. 32),
gaat mij dan ook te ver.
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dan 2000 werknemers in dienst, dan moet de AR voor 1/3 bestaan uit werkne-
mersvertegenwoordigers. Het 'Mitbestimmungsgesetz' is daarnaast van toepassing
op AG's, GmbH's en KGA's, die niet onder het 'Montan-Mitbestimmungs-' en
'Mitbestimmungserganzungsgesetz'vallen en in de regel meerdan 2000 werknemers
in dienst hebben (§ 1).288 Zij moeten een AR instellen (§ III AktG jo. § 25 (I)
MitbG), die paritair is sarnengesteld.i" De werknemers van 'abhangige Unterneh-
men' worden toegerekend aan het 'herrschende Unternehmen' (§ 5). Van de zes
werknemersvertegenwoordigers moeten er vier werknemer zijn en twee vakbonds-
vertegenwoordiger. Bij 8 vertegenwoordigers is de verhouding 6:2 en bij 10 verte-
genwoordigers 7:3. De AR benoemt bovendien - volgens de normale procedure
tot benoeming van bestuurders - een 'Arbeitsdirektor' (in de AG en GmbH, § 33
MitbG).

Voor een SE met zetel in Duitsland zal vermoedelijk een dualistisch
structuurmodel worden voorgeschreven waarbij de RvT, afhankelijk van
het aantal werknemers van de SE en de aard van haar activiteiten, voor
minimaal 1/3 of maximaal de helft zal zijn samengesteld uit werknemers-
vertegenwoordigers. Anders dan in het Duitse medezeggenschapsstelsel
is er in het Statuut echter geen werknemersdrempel ingebouwd: ook de
RvT van een SE met minder dan 500 werknemers zal in principe voor ten
minste 1/3 moeten zijn samengesteld uit werknemersvertegenwoordigers,
tenzij voor deze SE's een ander medezeggenschapsmodel wordt voorgeschre-
ven."?

Van beJang is dat, naar Duits voorbeeld, de ava toch invloed kan blijven
uitoefenen op de besluitvorming binnen de RvT. Als namelijk conform

288 Het 'Montan-Mitbestimmungsgesetz' (21 mei 1951) is van toepassing op o.a. AG's en
GmbH's die werkzaam zijn in de staal- en steenkoolindustrie (§l). Zij moeten een AR
instellen, die paritair is samengesteld en in beginsel bestaat ui t el f leden (§4): vier aandeelhou-
dersvertegenwoordigers en een neutraal lid (§5); vier werknemersvertegenwoordigers en
een neutraal lid (twee leden en het neutrale lid worden bindend voorgedragen door de
vakbonden, twee leden door de Betriebsrat) (§6); en tenslotte nog een neutraal lid
(voorgedragen door de werknerners- en aandeelhoudersvertegenwoordigers in de AR) (§8);
het 'Wablorgan' (de ava) benoemtde leden van de AR. De AR benoemtde leden, waaronder
een 'Arbeitsdirektor', van de 'Vorstand' (§§12 en 13 jo. §§76 (3) en 84 AktG). Het
'Mitbestimmungserganzungsgesetz' (7 aug. 1956) regel t de toepassing van het Montan- MitbG
in groepsverhoudingen.

289 In de verhouding 6:6 (als minder dan 10000 werknerners werkzaam zijn), 8:8 (bij meer
dan 10000) en 10: 10 (bij meer dan 20000 werknemers) tussen werknemers- en aandeelhou-
dersvertegenwoordigers (§ 7). Vgl. § 103 (I) AktG jo. § 23 (I) MitbG.

290 Een deel van de Commissie Harmonisatie Vennootschapsrecht pleit voor een drempel van
500 werknemers a1vorens het medezeggenschapsmodel van art. 4 RI. dwingend kan worden
opgelegd (advies, p. 19). Willmann, RdA 1992, Heft 5, p. 323/324: het Statuut laat geen
uitzonderingen toe voor 'Familien-AG's' (§ 76 (6) BetriebsVG) of 'Tendenzunternehmen'
(§ 81 BetriebsVG jo. § 1 (4) MitbG); zie ook Schmidt, 'Gesellschaftsrecht' (1989), p. 632;
Figge, a.w., p. 240.
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artikel 4 RI. het representatiemodel is gekozen wordt de voorzitter van de
RvT (of het bestuursorgaan) uit het midden van de aandeelhoudersverte-
genwoordigers gekozen (artikel 65 lid 1 jo. artikel 67 bis VO.).291De
functie van voorzitter is van groot belang nu hij in het geval dat de stemmen
mochten staken - dat zal zich kunnen voordoen als de RvT paritair is
samengesteld - een doorslaggevende stem ('casting vote') krijgt (artikel
76 lid 3bis Vo.). 292 Mits de aandeelhoudersvertegenwoordigers eensgezind
optreden en de voorzitter gebruik maakt van zijn 'casting vote' behouden
zij dus invloed op de besluitvorming. Daardoor wordt niet aileen een zekere
continuiteit in de besluitvorming gewaarborgd, maar kan in concernverhou-
dingen ook de visie van de 'Kapitalbank' prevaleren.?"

(ii) Ook kan worden geopteerd voor het 'Nederlandse cooptatiemo-
del'F" De RvT of het bestuursorgaan benoemt in dat geval zijn eigen
leden.?" Anders dan in het Duitse model bestaat hier voor aandeelhouders
en werknemers een indirecte invloed op de samenstelling van de RvT en
het bestuursorgaan. De ava en werknemersvertegenwoordigers van de SE
(en haar nevenvestigingen) hebben een gelijk aanbevelingsrecht. 296Boven-
dien beschikken zij over hetzelfde recht van bezwaar tegen een voorgedragen
kandidaat. Als redenen kunnen zij daarvoor aanvoeren:
(a) dat de kandidaat niet in staat wordt geacht zijn functies te vervullen;

291 De voorzitter roept de RvT ofhet bestuursorgaan bijeen "onder de in de statuten vastgestelde
voorwaarden". Hij kan dit ambtshalve doen, maar kan daarom ook worden verzocht door
ten minste een derde van de leden van de RvT of het bestuursorgaan, dan wei door het
leidinggevende orgaan. Voor het dualistische stelsel geldt dat de redenen voor het bijeenroepen
van de RvT in het verzoek moeten zijn aangegeven. Wordt niet binnen 15 dagen aan het
verzoek voldaan, dan kan deRvTofhet bestuursorgaan worden bijeengeroepen doordegenen
die het verzoek hebben gedaan; zie de artt, 65 en 67bis leden 2 Vo. De Commissie heeft
inmiddels ingestemd met een regeling waarbij de ava de voorzitter kan aanwijzen als de
RvT paritair is samengesteld.

292 Op grond van § 29 (2) MitbG heeft de voorzitter van de AR bij een staking der stemmen
daarentegen pas een dubbel stemrecht, als bij een hemieuwde stemming omtrent hetzelfde
onderwerp de stemmen staken.

293 In de artt. 4b en 21 d leden 2 ontwerp-richtlijn 5 wordt bepaald dat aJs de helft van het aantal
leden in de RvT of het bestuursorgaan bestaat uit werkoemersvertegenwoordigers er in
stemprocedures voor wordt zorg gedragen dat de beslissingen uiteindelijk kunnen worden
genomen door de personen die door de ava zijn benoemd.

294 Art. 4 Il jo. art. 63 lid 2 / art. 66 lid Ibis Vo.
295 In zoverre is art. 63 lid 2 Vo. in strijd met art. 4 Il RI.; Commissie Harmonisatie Vennoot-

schapsrecht, advies 27 jan. 1992, p. 21.
296 Anders dan o.g.v. art. 2:158 lid 4 BW wordt het bestuur geen aanbevelingsbevoegdheid

verleend. De mogelijkheid om o.g.v. lid 12 een overheidscommissaris te benoemen wordt
in het Statuut niet uitdrukkelijk geboden, maar lOU o.g.v. art. 4 lid 3 Rl. kunnen worden
toegepast. IIc laat deze mogelijkheid hierna buiten beschouwing.
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(b) dat de RvT of het bestuursorgaan bij de benoeming van de betrokken
kandidaat met naar behoren zou zijn samengesteld, gezien de belangen van
de SE, de aandeelhouders en de werknemers;
(c) dat de onderhavige procedure met is nageleefd. 297

In geval van bezwaar (verzet) kan de beoogde benoeming alleen nog
geschieden nadat een reehtbank, een adrninistratieve instantie of een onaf-
hankelijk orgaan het verzet ongegrond heeft verklaard.F" Ret ligt voor
de hand om daartoe, op grond van artikel 2: 158 lid 9 BW, de Onderne-
mingskamer (OK) van het Hof in Amsterdam aan te wijzen.?" Benoemt
de ava de eerste !eden van de RvT of het bestuursorgaan dan hebben de
werknemersvertegenwoordigers van de SE de bevoegdheid om zieh op de
hierboven vermelde gronden te verzetten tegen de benoeming.i?' Ook
nu kan de benoeming pas plaatsvinden nadat een reehtbank of een
administratieve instantie het verzet ongegrond heeft verklaard. In het Statuut
1991 ontbreekt een voorsehrift dat bepaalt dat commissarissen alleen kunnen
worden ontslagen door de reehter (zie artikel 2: 161 lid 2 BW).301Om
nauwkeuriger aan te sluiten bij de Nederlandse structuurregeling zou in
het Statuut een soortgelijke regeling moeten worden opgenomen.P"

Ret ligt in de rede dat voor de SE met zetel in Nederland het cooptatie-
model verplicht wordt gesteld. Nederland heeft zich immers beijverd om

297 Vgl. art. 2: 158lid6 BW: met niet naleving van de "onderhavige procedure" zal zijn bedoeld
de omstandigheid dat de RvT aan de ava en de werknemersvertegenwoordigers niet tijdig
mededeelt "wanneer en ten gevolge waarvan in zijn midden een plaats moet worden vervuld"
dan weI kennis geeft "van de naam van degene die hij wenst te benoemen" en de gegevens
in art. 2: 142 lid 3 BW.

298 Van Schilfgaarde, 'Van de BV en de NV', nr. 140, p. 328, spreekt over een "geclausuleerd
vetorecht" .

299 Een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de ava of de werknemers, die bezwaar hadden
gemaakt, kan tegen die beslissing een verweerschrift indienen. Tegen de uitspraak van de
Ondememingskamer op dat verweerschrift staat geen hogere voorziening open (art. 2: 158
Lid 10 BW).

300 Ook in het geval dat aile commissarissen komen te ontbreken en de benoeming niet door
cooptatie kan plaatsvinden zal de benoeming, op grond van art. 2: 159 BW, door de ava
moeten geschieden. Anders dan art. 2: 159 BW bepaalt art. 4 II sub d Rl. niet expliciet dat
het bestuur en de werknemersvertegenwoordigers in dat geval een aanbeveLingsrecht hebben.
Via art. 3 lid 4 RI. kan Nederland art. 2: 159 BW onverkort op SE's toepassen. Vgl. de
artt. 4 en 21b leden 4 van ontwerp-richtlijn 5: in geval van een vacature kunnen afwijkende
nationale regels worden vastgesteld.

301 Een uitdrukkelijke regeling in art. 75 lid 2 Statuut 1989 is geschrapt.
302 Vgl. Van Dijk, 'Van Rijn van Alkernade-bundel", p. 84. Mogelijk lijkt mij ook dat via art.

3 lid 4 RI., op grond waarvan de zetel-lidstaat de wijze van toepassing van de medezeggen-
schapsmodellen kan vaststellen, Nederland art. 2: 161 lid 2 BW toepasselijk acht op binnen
haar grondgebied gevestigde SE's.
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dit model in het Statuut op te nemen. Daarbij verdient het de voorkeur om
dit medezeggenschapsmodel - hetzelfde geldt voor het 'Duitse' model
- te combineren met het dualistische structuurmodel. De op artikel 4 Rl.
gebaseerde werknemersinvloed mag zich aileen richten op de samenstelling
van een orgaan dat zich uitsluitend bezighoudt met toezicht. In het
monistische systeem zijn de verantwoordelijkheden van leidinggevende en
toezichthoudende personen daarvoor te zeer vermengd, a1dusde Comrnissie
Harmonisatie Vennootschapsrecht. 303 Het gevolg zou zijn dat ook werkne-
mers bestuursverantwoordelijkheid zouden dragen, hetgeen niet wordt
beoogd door de Duitse en Nederlandse medezeggenschapsstelsels, noch
door de werknemers zelf. 304 Nederland zou aansluiting kunnen zoeken
bij de toerekeningscriteria van de structuurregeling. Voor de 'grote' SE,
die voldoetaande voorwaarden in artikel2: 153 lid 2BW, kan overeenkom-
stig de structuurregeling een RvC worden ingesteld, die via cooptatie wordt
samengesteld. Voor zover de SE niet 'structuurplichtig' is, zou haar een
keuze kunnen worden gelaten tussen een monistisch en dualistisch
structuurmodel in combinatie met een medezeggenschapsmodel op grond
van de artikelen 5 of 6 Rl.305 In het geval dat een SE het monistische
model combineert met medezeggenschap in een EOR of op grond van een
cao, behoudt de ava immers invloed op de benoeming en het ontslag van
bestuurders en de goedkeuringsbesluiten op grond van artikel 72 Yo. Zulks
vergt naar rnijn mening wei een uitdrukkelijk wettelijk voorschrift. Ontbreekt
een dergelijk voorschrift dan heeft de SE immers het recht om eigenmachtig
een keuze te maken, die vervolgens door de zetel-lidstaat gerespecteerd
dient te worden.

303 Advies van 27 jan. 1992, p. 18: een combinatie tussen deze modellen en bet monistiscbe
structuurmode1 wordt door baar afgewezen. In ontwerp-richtlijn 5 wordt het cooptatiemodel,
anders dan in het Statuut, alIeen toepasselijk geacht in bet dualistische systeem en niet in
het monistiscbe stelsel (art. 4c). Honee acbtte dit, gezien bet duidelijke onderscheid tussen
toezichthoudende en leidinggevende leden (de ava en de werknemers zijn bevoegd om de
toezicbthoudende leden in het bestuursorgaan te benoemen, die op bun beurt de leden
benoemen die belast zijn met leiding), niet consequent; NV 69/5, p. 121. In de 'werktekst'
van ontwerp-richtlijn 5 uit 1989 wordt het cooptatiemodel ook mogelijk gemaakt voor bet
monistische ste1sel (art. 21d bis).

304 Van Dijk, 'Van Rijn van Alkemade-bundel', p. 84.
305 TK 1991-1992,22559, Dr. I, p. 9/10. Zie oak Sanders, TVVS 91110, p. 252. Koppenol-

Laforce, 'De Raad van Commissarissen van de naamJoze vennootscbappen in Duitsland,
Enge1and, Frankrijk en Nederland' (1986), p. 96, is van mening dat cooptatie wei
gecombineerd kan worden met het monistiscbe stelsel (benoeming van de 'non-executive
members'), omdat - altbans in ontwerp-richtlijn 5 - "de niet-beherende leden tocb een
soort orgaan binnen een orgaan zijn".
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De werknemersvertegenwoordigers hebben als leden van de RvT aIle
hiervoor omschreven informatie- en goedkeuringsrechten. Als zodanig
nemen zij uiteraard ook deel aan de besluitvorming omtrent de benoeming
en het ontslag van bestuurders, en - eventueel - de vaststelling van de
jaarrekening. Zoals ik reeds opmerkte zijn de ava deze belangrijke
bevoegdheden (dan) ontnomen, en zijn zij toegekend aan een toezichthou-
dend orgaan dat mede uit werknemersvertegenwoordigers kan zijn
samengesteld. In § 4.5 wees ik op het oligarchische of beschermende
karakter van deze structuur in het kader van een onwenselijke overneming.

Niettemin kan de ava toch invloed blijven uitoefenen op de besluitvor-
ming bi nnen de R vT. Ik denk daarbij aan de 'casting vote' van de voorzitter
van de RvT (of het bestuursorgaan), die uit het midden van de aandeel-
houdersvertegenwoordigers wordt gekozen. Duidelijk za1 zijn dat de invloed
binnen de RvT volledig is in het gevaI dat de ava exclusief bevoegd is om
de leden van de RvT ofhet bestuursorgaan te benoemen. Daarvan is sprake
als niet medezeggenschapsmodel 1, maar model 2 of model 3 is gekozen.
Opgemerkt zij bovendien dat de ava in principe competent blijft wat betreft
de vaststellingen de goedkeuring van dejaarrekening (artike1821id 3 Vo.).
Dit is aIleen anders indien de statuten de RvT en het leidinggevende orgaan
tot vaststelling van de jaarrekening bevoegd maken. In dat geval beslist
de ava omtrent de vasts telling van de jaarrekening als het leidinggevende
orgaan en de RvT hieromtrent geen overeenstemming kunnen bereiken (lid
4).

5.3.3 Model 2: Medezeggenschap in een ajzonderlijk orgaan

Op grond van artikel 5 RI. kan een 'Europese Ondernemingsraad' (EOR)
worden ingesteld, die de werknemers van de SE vertegenwoordigt door
gebruik te maken van hem verleende informatie-, inzage- en consulta-
tierechten.?" Opdat werknemersvertegenwoordigers inhoudelijk dezelfde
rechten op informatie en consultatie hebben als de vertegenwoordigers in
de RvT of het bestuursorgaan, wordt zoveel mogelijk aangeknoopt bij
hetgeen is bepaaId in de artikelen 64, 67 en 72 Vo.

Het leidinggevende of bestuursorgaan is verplicht om de EOR ten minste
om de drie maanden te informeren omtrent de gang van zaken van de SE
en de verwachte ontwikkeling, waarbij het er in voorkomend geval rekening

306 Vgl. de artt, 4djo. 21e ontwerp-richtlijn 5. Men kan een parallel trekken met de EOR in
de vorige Statuten. Het EP spreekt daarentegen over een 'SE-commissie'; PbEG nr. C48,
25 febr. 1991, p. 103.
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mee houdt dat de informatie over de door de SE gecontroleerde onderne-
mingen daarop een aanzienlijke invloed kunnen hebben.?" Voorts is het
verplicht om de EOR onverwijld aUe inlichtingen te verstrekken "die be-
langrijke gevoIgen voor de situatie van de SE kunnen hebben". 308 Op
verzoek van de EOR verstrekt het hem bovendien inlichtingen of een
speciaaI verslag over aUe vraagstukken die verband houden met arbeids-
voorwaarden.?" Bovendien hebben de leden van de EOR het recht om
kennis te nemen van alle documenten die aan de ava worden voorge-
Iegd.310 Tenslotte moet het leidinggevende of bestuursorgaan, alvorens
de in artikel 72 Vo. bedoelde goedkeuringsbesluiten kunnen worden
uitgevoerd, de EOR daaromtrent informeren en consultereri."! De EOR
ontvangt daartoe aIle bescheiden die ook aan de RvT of aan aile leden van
het bestuursorgaan zijn toegezonden.l" Overeenkomstig artikel 74 lid
3 Vo. betrachten aile leden van de EOR, ook nadat zij hun functie hebben
neergelegd, bij de uitoefening van deze rechten de nodige geheimhouding.

De bevoegdheden die de EOR worden verleend, doen echter geen
afbreuk aan de rechtspositie en de taak van de nationaIe vertegenwoordigin-
gen. Deze instanties behouden aI hun bevoegdheden ten aanzien van de
werknemers die zij vertegenwoordigen (artikel 10 RI.). Het op grond van
de aanvullende richtlijn gekozen medezeggenschapsmodel kan dus cumuleren
met een nationaaI model."? Ten aanzien van aangelegenheden die specifiek
de werknemers in een enkele vestiging betreffen, blijven de nationale verte-
genwoordigingen bevoegd. Zaken die boven dit nationale niveau uitstijgen,
doordat zij bijvoorbeeid de SE zelf of meerdere vestigingen betreffen,
komen binnen de invloedssfeer van de EOR. Zou dit anders zijn - zouden
met andere woorden de EOR en de nationale werknemersvertegenwoordigin-
gen (bijvoorbeeld een OR) concurrerende bevoegdheden kunnen hebben -

307 Art. 5 lid 2 Rl. Vgl. de artt. 64 en 67 lid 1 Yo.
308 Art. 5 lid 2a. Vgl. art. 64 lid 2 Yo. Zie ook art. 67 lid 4 Yo.
309 Art. 5 lid 2b. Vgl. art. 64 lid 3 Vo., zij het dat werknemersvertegenwoordigers in de RvT

bevoegd zijn t.a. v. aile vraagstukken die de SE aangaan en niet slechts de arbeidsvoor-
waarden.

310 Art. 5 lid 2c RI.
3 I I Art. 5 lid 2d RI.
312 O.g. v. art. 4d lid 2jo. art. 21e lid 2 ontwerp-richtlijn5 heeft de EOR het recht om tegenover

de R vT of hel bestuursorgaan voor iedere vergadering van dat orgaan te worden voorgelicht
en geraadpleegd. De EOR ontvangt daartoe van dat orgaan aile bescheiden en ialichtingen
over de agenda voor de vergadering. Voor zover het daarbij gaat om bestuurshandelingen
die goedkeuring behoeven van de RvT of het bestuursorgaan (artt. 12/21 s) en als het advies
van de EOR niet door de RvT of het bestuursorgaan wordt gevolgd, moeten daarvoor de
redenen aan de EOR worden medegedeeld.

313 Vgl. Willmann, RdA 1992, Heft 5, p. 325/326.
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dan zou het bestuur van de SE bijvoorbeeld in het geval van een bedrijfsslui-
ting de RvT om goedkeuring moeten vragen, de EOR moeten informeren
en consulteren (artikel 5 lid 2d Rl.) en bovendien nog eens de OR van de
betrokken vestiging moeten raadplegen op grond van artikel 25 lid 1 sub
c WOR. Voor de 'moeder-SE' kan medezeggenschap inde top problemen
opleveren, ook als men bedenkt dat de EOR of de OR op grond van (artikel
3 lid 4 Rl. jo.) artikel 26 WOR een beroepsmogelijkheid bij de rechter heeft.
In paragraaf 5.4 ga ik nader op deze problematiek in.

Tot slot zij nog opgemerkt dat met het oog op het karakter en het
functioneren van de EOR moet worden teruggevallen op uiteenlopende
nationale voorschriften. Een eigen regeling (,Betriebsverfassung') ontbreekt
in het Statuut. 314 Nog afgezien van interpretatieproblemen zuUen de
bevoegdheden van de EOR, afhankelijk van de Lid-Staat waar de SE is
gevestigd, grote verschiUen gaan vertonen. Wordt voor de EOR van een
'Nederlandse' SE aangeknoopt bij de WOR, dan kent hij op grond van
artikel 25 WOR een adviesrecht betreffende een aantal aldaar opgesomde
economische beslissingen. 315 Heeft de SE haar zete1 in Duitsland dan zou
de EOR, evenals de 'Betriebsrat' op grond van het 'Betriebsverfassungsge-
setz', slechts een adviesrecht kennen met betrekking tot (de regeling van)
de gevolgen van dit soort economische besluiten.?" Daarbij merk ik op

314 Anders dan in de Statuten 1970/1975. Zie ook het advies van de Commissie Harmonisatie
Vennootschapsrecht, p. 32. Von Maydell betreurt deze leemte; AG 1011990, p. 446. Het
EPstelde weI een eigen regeling voor (amendementen 22 tim 24 bij art. to RI., PE 148.554):
naast een 'SE-Commissie' (art. 5) zou dan eea EaR mooten worden ingesteld, die de belangen
van de werknemers van de SE en de door haar gecontroleerde ondernemingen behartigt
voor zover het om aangelegenheden gaat die meer dan een vestiging betreffen (art. 10bis);
de SE moet ten minste twee vestigingen in twee Lid-Staten hebben met in elk 100 werknemers
(art. \0 lid 2); op het niveau van de vestigingen zijn de nationale vertegenwoordigingen
bevoegd (art. to lid I). De bevoegdheidsverdeling tussen enerzijds de SE-Commissie en
anderzijds de EaR is echter onduidelijk geregeld.

315 Wijkt de ondememer af van het advies, dan kan de OR het besluit ter toetsing voorleggen
aan de OK (art. 26 WaR).

316 Zie Timmerman, diss., p. 33/34. Anders dan in Nederland wordt in Duitsland een scherpe
scheiding aangebracht tussen de arbeidstechnische organisatie ('der Betrieb') en het niveau
waarop de daadwerkelijke economische beslissingen worden genomen (,Untemelunen').
De bevoegdheden van de 'Betriebsrat' sluiten aan bij 'der Betrieb': het recht op informatie
en consultatie omtrent (de gevolgen van) het besluit tot 'Betriebsanderung' als daardoor
emstige gevolgen voor (een deel van) de werknemers optreden; overeenstemming omtrent
bet vaststellen van een 'Sozialplan'; en een serieus overleg inzake een 'Interessenausgleich' .
Datde ' Betriebsrat' geen medezeggenschapsbevoegdheden kentm. b. t. economische besluiten
verklaart waarom werknemers, anders dan in deRvC, zo'n zware vertegenwoordigingwordt
verleend in de AR. De AR functioneert wei op 'Unternehmensebene' en is dus wei bevoegd
medezeggenschap uit te oefenen m.b.t. economische besluiten.

214



De SE als beursvennootschap en moedermaatschappij

dat de beperkingen die aan de bevoegdheden van de 'Betriebsrat' worden
gesteld naar mijn mening verder gaan dan artikel 5 Rl. toelaat. 317

5.3.4 Model 3: Medezeggenschap op grond van cao's

Tenslotte bestaat de mogelijkheid om op grond van artike16 andere modeUen
van medezeggenschap binnen de SE en haar vestigingen te introduceren. 3\8

Deze modelJen komen tot stand via colJectieve arbeidsovereenkomsten
(cao's) tussen het leidinggevende ofbestuursorgaan en werknemersvertegen-
woordigers van de SE.3I9De werknemersvertegenwoordigers van de SE
moeten in die cao dezelfde rechten op voorlichting en raadpleging worden
geboden als hen zou zijn geboden op grond van artikel 5 lid 2, 2a, 2b, 2c
en 2d Rl.320 De overeenkomst kan voor bepaalde tijd worden gesloten.
Na afloop van de vastgestelde peri ode kan over de overeenkomst opnieuw
worden onderhandeld. Totdat een nieuwe overeenkomst in werking is
getreden blijft de oude overeenkomst echter van kracht (artikel6lid 7 Rl.).
Besluiten de partijen in het kader van hun cao-onderhandelingen daartoe
of kan geen cao tot stand worden gebracht, dan geldt het nationale stan-
daardmodel van de zetel-lidstaat van de SE dat voldoet aan de hiervoor
vermelde minimumvoorwaarden (artikel 6 lid 8 Rl.).321

317 De ontwerp-richtlijn voor een Europese Ondememingsraad biedt de Duitse wetgever onvol-
doende houvast. Gewijzigd voorstel van 16 sept. 1991, COM (91) 395 def. Ter vervanging
van de 'Vredeling-richtlijn' (gewijzigd voorstel van 13 juli 1983, PbEG nr. C217/3, 12 aug.
1983, Bull. EG suppl. 2/83). Zie Tirrunerman, TVVS 9114, p. 92-94.

318 Vgl. art. 4e-h en art. 2lf-i ontwerp-richtlijn 5.
319 Dus niet meer door de besturen en werknemersvertegenwoordigers van de oprichtende

vennootschappen; anders art. 6 lid 1 Statuut 1989. Zie omtrent de moeilijkheid bij het
vaststellen van de bevoegde werknemersvertegenwoordiger(s): Willmann, RdA 1992, Heft
5, p. 327. N.m.m. moet voora! worden gedacht aan de instelling van een afzonderlijke
werknemersvertegenwoordiging met informatie-en consul tatierechten. De Commissienoemt
als voorbeeld het tripartite 'Straatsburgse model' (zie de toelichting bij art. 6 RI. Statuut
1989); Wehlau, CMLRev. 29,1992, p. 496; Figge, a.w., p. 214. O.g.v. art. II RI. kunnen
cao's worden afgesloten betreffende aangelegenheden die voor werknemers van belang zijn,
"met inbegrip van de voorwaarden voor de deelneming in het kapitaal en de winst van de
SE". Een dergelijke cao moet worden beschouwd als "een medezeggenschapsmodel dat
gelijkwaardig is aan de in de artikelen 4, 5 of 6 bedoelde modellen".

320 Bovendien moet in de overeenkomst zijn bepaald dat werknemersvertegenwoordigers verplicht
zijn om "de nodige geheimhouding te betrachten met betrekking tot de te hunner beschikking
staande inlichtingen van vertrouwelijke aard die de SE betreffen"; art. 6 lid 4. Die verplichting
blijft ook nadat zij niet meer bij de SE werkzaam zijn op hen rusten. Vgl. art. 74 lid 3 Vo.

321 Daardoor moet de gelijkwaardigheid van dit model ten opzichte van de overige modellen
worden gewaarborgd. Dat het standaardmodel moest voldoen "aan het meest vooruitstrevende
nationale gebruik" (zie art. 6 lid 8 RI. Statuut 1989) is gescbrapt, omdat de nationale prak-
tijken zich daarvoor te snel ontwikkelen; zie de toelichting bij art. 6.
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Het voordeel van bij cao geregelde medezeggenschap kan zijn dat via
zelfregulering "problembezogene Mitbestimmung" wordt geregeld. Er
worden afspraken gemaakt die aanknopen bij specifieke problemen in de
onderneming. Anderzijds kunnen de onderhandelingen die in dat kader
plaatsvinden tijdrovend zijn en derhalve belastend werken.F' Het 'cao-
model' sluit aan bij de praktijk in het Verenigd Koninkrijk, zij het dat de
cao's daar nietjuridisch bindend zijn.323 De aanvullende richtlijn verplicht
ertoe deze medezeggenschapsvariant wettelijk vast te leggen. 324

5.4 Welke bestuurlijke problem en ondervindt de 'moeder-SE' op grond
van de door het Statuut verplicht voorgeschreven medezeggenschap?

5.4.1 Algemeen

De introductie van gedifferentieerde, op nationale leest geschoeide medezeg-
genschapsmodellen biedt als voordeel dat de Lid-Staten de aanvullende
richtlijn sneller zullen accepteren. Werknemers zullen meer betrokken raken
bij het reilen en zeilen binnen de onderneming. Zij kunnen zich informeren
omtrent economisch en sociaal belangrijke besluiten en de motieven die
daaraan ten grondslag liggen, hetgeen mogelijk ook kan leiden tot een
zorgvuldiger besluitvorming. 325 Het gevolg is bovendien dat in Lid-Staten
waar geen wettelijke medezeggenschapsregeling bestaat, zoals in het
Verenigd Koninkrijk, toch een wettelijk minimum van informatie- en consul-
tatierechten verplicht wordt gesteld. Desalniettemin kleven er aan de
medezeggenschapsregeling een aantal niet onbelangrijke bezwaren. Met
betrekking tot de vraag welke problemen de SE kan ondervinden bij het
uitoefenen van centrale leiding over haar nevenvestigingen of dochters,
merk ik op dat het Statuut onvoldoende rekening houdt met de territoriale

322 Timmerman, diss., p. 31.
323 Timmerman, '1992 en de medezeggenscbap van werknemers', NV 6711 jan. 1989, p. 11;

diss., p. 28129, waarin bij wijst op 'status quo arrangements' in cao's, op grond waarvan
de werkgever zicb verplicbt om arbeidsomstandigbeden niet te wijzigen zonder dat bierover
overeenstemrning is bereikt met bij de cao aangewezen 'shop stewards'. Als deze regeling
betrekkingbeeft op de 'managerial prerogatives', i.e. "decisions that affect the basic direction
of business property" (p. 23), bestaat de verplicbting om te onderhandelen over de wijziging
van de kern van het ondernemingsbeleid.

324 In die zin wordt dus aangeknoopt bij bet Zweedse medezeggenschapsregime, dat zich
kenmerkt door een mengvorm tussen een wettelijke en contractuele grondslag; zie Tim-
merman, diss., p. 29/30. Een tijdslimietals in artt. 4h/2lijo. art. 64 lid 2 ontwerp-richtlijn
5 ontbreekt in de aanvullende richtlijn.

325 Zie ook Timmerman, diss., p. 11.
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en groepsrechtelijke aspecten die verbonden zijn aan de medezeggenschaps-
regelingen.

5.4.2 De territoriale gebondenheid van de medezeggenschapsstelsels

De medezeggenschapsregimes in de diverse Lid-Staten zijn het resultaat
van historisch ontwikkelde en door vaak langdurige politiek-ideologische
en sociaal-economische processen ingekleurde discussies. Als zodanig
hebben deze medezeggenschapsregels zich uiteenlopend ontwikkeld en
vertonen zij per Lid-Staat veelal grote verschillen. Een logisch gevolg
hiervan is dat deze regels ook een strikt nationale, territoriale werking
hebben. De aanvullende richtlijn introduceert nu enerzijds een aantal op
het nationale recht gebaseerde medezeggenschapsregimes en houdt in zoverre
rekening met het territoriaal gebonden karakter van medezeggenschapsregels.
Anderzijds garandeert zij dat werknemers van de SE, dus ook van haar
buitenlandse nevenvestigingen, "bij het toezicht op en de bepaling van het
beleid van de SE over medezeggenschap beschikken" (artikel 2 Rl.).

De aanvullende richtlijn veronderstelt met andere woorden grensover-
schrijdende medezeggenschap en extra-territoriale werking van de (al dan
niet op deze richtlijn gebaseerde) nationale medezeggenschapsregelingen
en lijkt daarmee voorbij te gaan aan de vaak grote verschillen daartussen.
De werknemersvertegenwoordigers worden immers gekozen op grond van
het nationale recht van het land waarin de nevenvestiging is gevestigd, maar
kunnen vervolgens in een andere Lid-Staat - de staat van vestiging van
de SE - hun functie uitoefenen ongeacht hetgeen in deze zetel-lidstaat is
bepaald (artikel7leden 1 en 2 Rl.).326 Daarbij ontlenen zij hun bevoegdhe-
den aan de nationale wetgeving van de zetel-lidstaat van de SE. In die staat
is immers het betrokken medezeggenschapsmodel van kracht en worden
de bestuurders van de SE verplicht om de werknemersvertegenwoordigers
"de financiele en materiele rniddelen en andere faciliteiten" - waaronder
"het recht om, op kosten van de SE, zelf gekozen deskundigen te
raadplegen" - ter beschikking te stellen, zodat zij kunnen vergaderen en
hun taak naar behoren kunnen vervullen "met behoud van het volle salaris

326 Artikel7 stelt slechts enkele minimumvoorwaarden waaraan de verkiezingen moeten voldoen.
De nationaIe procedurele voorschriften moeten garanderen dat (a) in alle Lid-Staten waar
zich vestigingen van de SE bevinden werknemersvertegenwoordigers moeten worden gekozen;
(b) het aantaJ vertegenwoordigers moet zoveel mogelijk evenredig zijn aan het aantaJ werk-
nemers dat zij vertegenwoordigen; (c) aIle werknemers zijn kiesgerechtigd, ongeacht de
duur van hun dienstbetrekking ofhet aantaJ arbeidsuren per week; (d) de verkiezing geschiedt
met geheime stembiljetten.
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en zonder aantasting van de loopbaanmogelijkheden" (artikel 9 RI.). Op
die wijze wordt aan de nationale medezeggenschapsregeling van zowel het
land van de nevenvestiging als de zetel-lidstaat van de SE een werking
toegekend die zich uitstrekt buiten hun territoriale grenzen. Dat een
cumulatie van ongelijke regelingen tot problemen aanleiding kan geven blijkt
bijvoorbeeid uit de voorwaarden die zijn gesteld voor de benoembaarheid
van (rechts-) personen in de RvT of het bestuursorgaarr'": het kan zijn
dat Nederlandse werknemers of vakbondsvertegenwoordigers op basis van
artikel 2: 160/270 BW worden uitgesloten van medezeggenschap in een RvT
van een SE met zetel in Duitsland, terwijI hun Duitse coIlega's juist weI
mogen deelnemen in de RvT.328 Om dit soort discriminaties te voorkomen
zou het Statuut zelf een regeling moeten geven omtrent de benoembaarheid
van toezichthoudende (en leidinggevende) personen .

•
5.4.3 De groepsrechtelijke aspecten van werknemersmedezeggenschap

Door aIle werknemers van de SE, ongeacht in welke Lid-Staat zij werkzaam
zijn, actief en passief te betrekken bij de (geheime) verkiezingen van
werknemersvertegenwoordigers wordt de representativiteit van het medezeg-
genschapsmodel verzekerd. Men moet echter bedenken dat bijvoorbeeld
de RvT of de EOR niet te groot en te log mag worden om efficient te
kunnen optreden. Men moet zich eens een SE voorstellen met nevenvestigin-
gen in aile twaalf Lid-Staten van de EG, die aIle een aantal werkne-
mersvertegenwoordigers 'uitzenden' (evenredig aan het aantal werknemers
dat zij vertegenwoordigen, artikel 7 lid 1b RI.) naar een bij de 'moeder-SE'
ingestelde RvT ofEOR. Nog afgezien van de enorme reis- en vergaderkos-
ten, die de 'volksverhuizingen' naar en in het 'zetelland' van de SE met
zich mee zullen brengen, zullen beide organen dan al snel enkele tientaIlen
vertegenwoordigers tellen, met een eigen taal, een eigen 'nationa\e'
achtergrond, en - van groot belang - een eigen 'achterban'.

Met name in het geval dat deze grote aantallen werknemersvertegen-
woordigers met uiteenlopende nationaliteit en achtergrond zitting hebben
in de RvT en mee kunnen beslissen omtrent benoemings- en ontslagbe-
sluiten, het vaststellen van de jaarrekening en goedkeuringsbesluiten kunnen
voor de 'moeder-SE' bestuurlijke problemen ontstaan. Die problemen zuIlen
zich ook voordoen als bij de 'moeder-SE' een EOR is ingesteld, die bevoegd

327 Deze voorwaarden worden vastgesteld door de nationale wetgeving van de zetel-lidstaat,
een gerechtelijke of administratieve uitspraak, dan weI op grond van een op de betrokken
personen toepasselijke wet (art. 69 lid 2 Vo.).

328 Art. 2: 160 BW sluit de toepassing van het Duitse model in Nederland al uit.
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is om van het leidinggevende of bestuursorgaan informatie te ontvangen,
maar ook geinformeerd en geraadpleegd dient te worden alvorens de
goedkeuringsbesluiten als bedoeld in artikel 72 Vo. kunnen worden
uitgevoerd (artike151id 2d Rl.). Vooral als daarbij, overeenkomstig artikel
26 WaR, beroep open staat bij de ondernemingskamer van het Amsterdamse
Hof. Ret gevaar is niet ondenkbeeldig dat uiteindelijk een 'Poolse Landdag'
bijeenkomtdie, nog afgezien van 'Babylonische' spraakverwarringen, door
belangentegenstellingen geen overeenstemming kan bereiken. Dat zal zich
voor kunnen doen bij de besluitvorming omtrent belangrijke onderwerpen
als de sluiting of overplaatsing van een bedrijf waarbij werknemersvertegen-
woordigers in conflict dreigen te komen met hun achterban. De besluitvor-
ming omtrent deze belangrijke onderwerpen kan dan ernstige vertragingen
oplopen en noopt de 'moeder-SE' tot een sterk gedecentraliseerde centrale
groepsleiding.

Ook nu doet zich dus het probleem voor dat de regeling in het Statuut
hinkt op twee gedachten. Enerzijds benadrukt de Commissie het belang
van de aandeelhouders door onder meer grenzen te stellen aan stemrechtloze
of -beperkte aandelen en prioriteitsaandelen met bindende voordrachtsrech-
ten. Anderzijds kent zij ook aan werknemers een belangrijke plaats binnen
de SE toe. In de RvT ofhet bestuursorgaan, maar ook in het leidinggevende
orgaan, kan dan de vraag rijzen naar welk belang zij zich dienen te richten:
dat van de aandeelhouders of dat van de werknemers of andere 'stakehol-
ders'.

Men kan zich dan ook afvragen ofwerknemers medezeggenschap moet
worden geboden op het niveau van de SE als deze zich als enkelvoudige
of holding-vennootschap beperkt tot financiering en het opstellen van
algemene ondernemingsplannen. Als zij zich uitsluitend beperkt tot
financiering van haar nevenvestigingen en dochters en zelf geen onderne-
ming in stand houdt, zullen de operationele beslissingen immers door lagere
echelons worden genomen. Ret is logischer om de medezeggenschapsbe-
voegdheden van werknemers aan te knopen bij de operationele structuur
van de 'groep' en de nationale systemen terzake.?" De besturen van de
nevenvestigingen of dochters behoren de voor werknemers relevante
informatie te verschaffen, ook als het beleidskeuzes zijn die door de con-
cernleiding zijn gemaakt. Zij dienen deze informatie (' cascade-gewijs ') van
het naast hogere managementniveau te verkrijgen."? De consultatiever-

329 Vgl. De Bij 11Nacbenius, 'Medezeggenschap in internationaIe concerns' , in 'Grensoverschri j_
dende samenwerking van ondernemingen', p. 38, die bet UNICE-voorstel inzake de infonnatie
en consultatie van werknemers van II oktober 1991 bespreekt.

330 Aldus De BijIJ Nacbenius, t.a.p.

219



Hoofdstuk 3

plichting zou, overeenkomstig de regeling in de WOR, moeten worden
beperkt tot besluiten die de werknemers werkelijk raken.?" Het lijkt mij
bovendien dat werknemers van de SE onvoldoende gelegitimeerd zijn om
zeggenschap te hebben bij de besluitvorming binnen de SE, die als 'open'
vennootschap, met beursnotering, anonieme aandeelhouders en werknemers
in diverse landen een 'public image' geniet. Dit geldt vooral als de meeste
werknemers in de groep buiten de Lid-Staat van vestiging (Nederland)
werkzaam zijn.332 Overeenkomstig artikel 2: 153 lid 3 sub b BW zou in
de aanvullende richtlijn kunnen worden bepaald dat - in afwachting van
een nadere coordinatie - de Lid-Staten mogen bepalen, dat artikel 4 Rl.
niet van toepassing is ten aanzien van een SE, die zich (nagenoeg) uitsluitend
beperkt tot beheeren financiering van de groep en waarvan de meerderheid
der werknemers buiten de zetel-lidstaat werkzaam zijn.333 Nederland zou
een dergelijke bepaling in elk geval in de uitvoeringswet kunnen opnemen.

Tot slot zij opgemerkt dat een dergelijke vrijstelling op basis van het
huidige Statuut al1een gevolgen zou hebben voor de werknemers van de
SE en haar nevenvestigingen. De werknemers van door de SE gecontro-
leerde ondernemingen (artikeI 6 Vo.) worden niet bij enige vorm van op
de aanvullende richtlijn gebaseerde medezeggenschap betrokken. Voor de
wel 'structuurplichtige' SE zou dit tot het vreemde resultaat kunnen leiden
dat een minderheid der werknemers van een 'Nederlandse' SE en haar
buitenlandse nevenvestigingen wei invloed krijgen op de samenstelling van
de RvT, terwijl de meerderheid der werknemers in een of meer Nederlandse
dochters daarin niet vertegenwoordigd worden. 334 Overeenkomstig artikel
2: 158 lid 13 BW zou daarom artikel 2 Rl. kunnen worden aangevuld, in
die zin dat de Lid-Staten de nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen
dat de werknemers van de nevenvestigingen en de 'afhankelijke maatschap-
pijen' van de SE, die door de Lid-Staten op grond van artikel 7 zijn
aangewezen, overeenkomstig de aanvullende richtlijn bij het toezicht op

331 Vgl. De Bijll Nachenius, t.a.p. Uit de territoriale werking van de WOR voigt onder meer
dat een COR in een multi-nationale ondememing (MNO) niet moet worden ingesteld bij
de buitenlandse topholding, maar bij de Nederlandse (sub-) holding.

332 In dit verband merk ik op dat de verkiezingen worden opgesplitst per Lid-Staat waar zich
nevenvestigingen van een SE bevinden. Het gevolg kan zijn dat een minderheid der
werknemers, werkzaam bij meerdere nevenvestigingen, in vergelijking tot de meerderheid
der werknemers bij de enkele SE-vestiging, een overwicht heeft op de samenstelling van
de RvT of de EOR van de SE; vgl. Willmann, RdA 1992, Heft 5, p. 324.

333 Daarbij wijs ik op art. 63b lid l a ontwerp-richtlijn 5. Maeijer, 'Medezeggenschap in
concernverhoudingen', NV 67/5 1989, p. 114-120. Honee, 'Medezeggenschap in concemver-
houdingen', NV 68/1 jan. 1990, p. 20-24.

334 Zie oak Dortmond, in 'Grensoverschrijdende samenwerking tussen ondememingen', p. 24-26.
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en de bepaling van het beleid van de SE over medezeggenschap beschik-
ken.335

5.5 Slotbeschouwing

Voor zover de zetel-lidstaat de keuze tussen het dualistische en monistische
structuurmodel niet heeft uitgesloten, kenmerkt de SE zich in principe door
een flexibele juridische structuur, in die zin dat voor haar een organi-
satievonn kan worden gekozen die afwijkt van die van de naamloze vennoot-
schappen in de betrokken zetel-lidstaat. 336

De omstandigheid dat hetzij een RvT, hetzij een bestuursorgaan met
toezichthoudende leden moet worden ingesteld, behoeft voor de 'open',
beurgenoteerde SE niet zonder meer bezwaarlijk te zijn. In het geval dat
de SE een groot en niet traceerbaar aantal aandeelhouders heeft, die
nauwelijks of niet geinteresseerd zijn in de besluitvorming binnen de ava,
kan een al dan niet afzonderlijk toezichthoudend orgaan een nuttige functie
vervuUen. Afhankelijk van de samenstelling van de RvT of het bestuursor-
gaan en de invulling die wordt gegeven aan het belang van de SE (artikel
74 lid 2 Vo.) kan een blok worden gevormd tegen een bestuurder, die zich
in deze 'open' verhoudingen II met een beroep op zij n (bestuurs- )zelfstan-
digheid of een abstract vennootschappelijk belang'?" wenst te onttrekken
aan specifieke belangen, als die van bijvoorbeeld (minderheids-)aandeelhou-
ders.

De samensteUing van de RvT of het bestuursorgaan is dus van groot
belang. In het geval dat overeenkomstig artikel 4 Rl. werknemers hetzij
rechtstreeks, hetzij via cooptatie vertegenwoordigers in de RvT kiezen,
kunnen zij invloed uitoefenen op een aantal belangrijke besluiten. In een
enkelvoudige of holding-SE die uitsluitend als financier en beheerder van
haar nevenvestigingen respectievelijk dochters optreedt, lijkt mij zulks

335 Anders dan bij het begrip 'dochtermaatschappij' of 'gecontroleerde onderneming' (art. 6
Vo.)veronderstelthet '50%-kapitaalcriterium' bijafhankelijkernaatschappij (art. 2: 152BW)
dat met name ook een 50150-joint venture voor toepassing van het structuurregime wordt
toegerekend. Anders Dortrnond, t.a.p., en TK 1991-1992,22559, nr. 1, p. 12. Vgl.
amendement 23 van het EP bij art. 10 RI. (PE 148.554), PbEG nr. C48, 25 febr. 1991,
p. 100 e.v. Zie ook § 5 (I) MitbG en art. 63b lid I ontwerp-richtlijn 5. De Commissie
Harmonisatie Vennootschapsrecht, advies p. 34/35, beperkt deze uitbreiding tot met de SE
verbonden ondememingen "voor zover deze op het grondgebied van de Gemeenschap hun
activiteiten uitoefenen".

336 Vgl. Kallmeyer, AG 1011990, p. 105; Wehlau, CML Rev. 29, 1992, p. 486.
337 Raaijmakers, 'Over de rechtsbetrekkingen tussen aandeelhouders in een quasi-Vof", in 'In

het nu, wat worden zal' (,Schoordijk-bundel', 1991), p. 211.
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ongewenst. Zoals gezegd dient medezeggenschap naar mijn mening aan
te knopen bij het niveau waarop de operationele beslissingen worden
genomen, en moet de 'internationale' (holding-) SE die zich beperkt tot
beheer en financiering worden vrijgesteld.

Ook voor de kleinere SE's en de joint venture- en dochter-SE zal de
combinatie 'toezicht' en werknemersmedezeggenschap een zware belasting
vormen.I" Evenals in ontwerp-richtlijn 5 is de nv als 'publicly held
corporation' het uitgangspunt bij de vormgeving van de SE. De Commissie
miskent daarmee zowel de 'besloten' nv als de 'open' bV.339 In hoofdstuk
4 ga ik nader in op de gevolgen van deze 'institutionele' vormgeving van
de SE voor de positie van de partners in de joint venture.

338 Een te vergaande doorvoering van dit 'institutionaJisme', in die zin dat ongeacbt de aard
van de vennootscbappelijke verhouding een toezichthoudend element wordt ingevoerd, kan
ookaverecbts werken. Zie boofdstuk4. De Commissieoverweegt om, op verzoek van Neder-
land en het EP, Lid-Staten de mogelijkheid te bieden om met name de benoemings- en
ontslagbevoegdheid overeenkomstig bun nationaJe wetgeving over te laten aan de ava.

339 Raaijmakers, 'Harmonisatie', p. 112.

222



HOOFDSTUK4

De SE als joint venture

1 Inleiding

Volgens de Commissie dient de SE onder meer de samenwerking tussen
ondernemers uit verschillende Lid-Staten te bevorderen.' Dat kan door
middel van een algehele fusie of concentratie waarbij de ondernemers als
zelfstandige deelnemers van de markt verdwijnen (zie hoofdstuk 3), maar
ook door samenwerking op een specifiek terrein. In het laatste geval blijven
de ondernemers buiten de 'scope' van hun samenwerking zelfstandig en
soms zelfs concurrerend werkzaam. Binnen het kader van hun gezamenlijke
activiteiten is de onderlinge verhouding tussen de ondernemers daarentegen
sterk 'besloten'.

In dit hoofdstuk wil ik nagaan of de SE geschikt is om vorm te geven
aan een dergelijke 'besloten' verhouding. Het Statuut biedt ondernemers
immers uitdrukkelijk de mogelijkheid om een joint venture- of een dochter-
SE op te richten (artikel 2 lid 2 en artikel 3 lid 3 Vo.). In hoofdstuk 3
hebben we gezien dat de voorschriften in het Statuut voornamelijk
aanknopen bij de 'open', geinstitutionaliseerde verhoudingen binnen de
beurs-SE. De vraag is dan ook welke specifieke problemen zich kunnen
voordoen, indien de primair voor 'open' verhoudingen bedoelde SE-vorm
wordt gekozen voor zo'n 'besloten' verhouding. Mijn aandacht zal zich
daarbij voornamelijk richten op de joint venture-SE. Opgemerkt zij echter
dat wat de dochter-SE betreft dezelfde vraag kan worden gesteld.?

Onder een joint venture-SE versta ik de contractuele samenwerking
in een gemeenschappelijke dochteronderneming in de rechtsvorm van een
SE, in het kapitaal waarvan twee of meer ten opzichte van elkaar juridisch
en economisch zelfstandige ondernemingen - de oprichtende vennootschap-
pen in de zin van artikel 2 lid 2 Vo. - krachtens een onderlinge regeling
tot samenwerking voor ten minste de helft van het geplaatste kapitaal
deelnemen. De samenwerking strekt tot het gezamenlijk verrichten van
activiteiten op een bepaald terrein van hun afzonderlijke werkzaamheden,

1 Zie de considerans bij het SE-Statuut.
2 In herinnering zij gebracht dat de oprichting van een dochter-SE aileen open staat voor een

SE (zie hoofdstuk 1, § 5.3).
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met de middelen die door de partners zijn ingebracht, en verdeling van
daaruit voortvloeiende winsten. 3 Gemakshalve zal ik hierna vooral spreken
over de joint venture waarbij twee oprichtende vennootschappen voor elk
50% deelnemen in het aandelenkapitaal: de zogenaamde 'paritaire' of
'SO/50-joint venture'.

Concreet luidt de vraag in hoeverre het Statuut de oprichtende
vennootschappen (partners) voldoende ruimte biedt om hun onderlinge relatie
en de interne verhouding binnen de joint venture statutair en/of contractueel
vorm te geven. Zijn de partners in staat om gezamenlijk centrale leiding
of 'control' uit te oefenen binnen de joint venture-SE? De vraag betreft
in feite het spanningsveld dat bestaat tussen enerzijds de onderlinge regeling
tot samenwerking (joint venture-overeenkornst) tussen de partners en
anderzijds de communautair-wettelijke regeling die op de SE van toepassing
is." De joint venture-SE is een mengvorm van contractueel samenwerkings-
verband en vennootschap-rechtspersoon. Zij ontstaat en wordt ook gedurende
haar bestaan beheerst door de samenwerkingsovereenkomst tussen de
partners." De partners beogen een sterke economische band met 'hun'
gemeenschappelijke onderneming. In deze relatie zou men hen kunnen
aanduiden als eigenaars of ondernemers die de onderneming gezamenlijk
'drijven'." Hun onderlinge rechtsverhouding gelijkt op die van maten of
vennoten. De samenwerking is door hen 'intuitu personae' aangegaan. Zij
worden als aandeelhouders niet slechts gebonden door wettelijke en statutaire
voorschriften, doch ook en vooral door hun onderlinge regeling tot

3 Vgl. Raaijrnakers, diss., p. 52, nr. 79; 'Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over
jointventures', preadvies NVvR 1992, nr. 46, p. 14. Vgl. ook Oertle, 'DasGemeinschaftsun-
temehrnen (Joint Venture) im schweizerischen Recht', diss. Ziirich 1990, p. 4-9, zij het
dat hij her contractuele element niet als een van de grondslagen van de joint venture noemt.
Zie omtrent de verschillende definities van de joint venture ook Hoekman, 'The Role of
the Joint Venture in the Strategy of Corporations', diss, Amsterdam 1984, p. 15-20.

4 Vgl. Raaijrnakers, 'Schoordijk-bundel", p. 203 e.v.; preadvies NVvR 1992, p. 5: "C ... ) of
de contractuele samenwerkingsverhouding tussen de partners een incorporatie in een van
de benoemde rechtspersonen van Boek 2 kan overleven ": geldt tussen de aandeelhouders/part-
ners een lidmaatschapsverhouding, zoals die voortvloeit uit het Statuut of wordtlblijft hun
onderlinge rechtsbetrekking ook genormeerd door hetgeen contractueel is overeengekomen?

5 In zoverre kan de joint venture worden beschouwd als een contractuele rechtsbetrekking,
die - wat de oprichtingshandeling en de interne verhouding binnen de vennootschap betreft
- wordt onderworpen aan de regels van het overeenkomstenrecht, althans "voor zover die
niet terzijde gesteld worden door het bijzondere recht van het vennootschaps- en rechts-
personenrecht"; Ronse, 'Vennootschaps- en verbintenissenrecht', in 'Op de grenzen van
komend recht' (Beekhuis-bundel), p. 214; vermeld bij Raaijmakers, 'Rechtspersonen tussen
contract en instituut' (oratie 1987), p. 21 (noot 46), zie ook diss., p. 125, nr. 179.

6 Van Schilfgaarde, 'Van de BV en NV', nr. 2, p. 21. De joint venture zal, evenals de kleine
(familie-) vennootschap, door de partners als 'instrument' worden beschouwd.
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samenwerking en, in het algemeen, hetgeen wordt gevorderd op grond van
redelijkheid en billijkheid (artikel 2:8 BW). De onderlinge regeling tot
samenwerking bindt de partners over en weer om hun op het beleid van
de joint venture uit te oefenen invloed op elkaar af te stemmen. 7 Anderzijds
neemtde joint venture-SE als rechtspersoon deel aan het sociaal-maatschap-
pelijk verkeer en "wordt daardoor aangrijpingspunt voor vennootschaps-
en ondememingsrechteli jke normcomplexen" .8 Met het oog op het voorrecht
van beperkte aansprakelijkheid van de aandeelhouders en het feit dat de
bestuurders in principe niet aansprakelijk zijn, wordt de SE ter bescherming
van haar (minderheids-) aandeelhouders, werknemers en crediteuren aan
een aantal dwingendrechtelijke voorschriften onderworpen. Zij vloeien voor
de SE voort uit de verordening en de aanvullende richtlijn, en subsidiair
uit de vennootschapswetgeving van de Lid-Staat van vestiging.? Vooral
op het punt van de interne structuur en de bevoegdheidsverdeling tussen
de organen kenmerkt de regeling zich door haar 'open nv-karakter', met
beperkte bevoegdheden van de ava, een zelfstandige positie van het bestuur,
een 'onafhankelijk' en vergaand toezicht, maar ook met in de structuur
en bestuurlijke besluitvorming van de SE doorwerkende dwingende
informatie- en consultatieverplichtingen en medezeggenschapsrechten van
werknemers. Deze aspecten hebben vooral betrekking op de interne structuur
van de SE. Watde externe aspecten betreft, valt te denken aan de jaarreken-
plicht en de - hier verder onbesproken - regels inzake statutenwijziging,
ontbinding en vereffening (Titel VII van het Statuut). Het subsidiair toe-
passelijke nationale nv-recht dwingt bovendien tot inachtneming van de
regels terzake van oprichting, kapitaal- en vermogensbescherming,
vertegenwoordiging en bestuurdersaansprakelijkheid.

Met het oog opde 'close relationship' tussen de partners is het van groot
belang dat dit op de SE toepasselijke communautair-wettelijke statuut
(vennootschapsstatuut) voldoende ruimte laat voor het vormgeven van de
persoonsgebonden samenwerking. Hiermee verdraagt zich bijvoorbeeld
niet een scherpe scheiding tussen enerzijds het (financiele) 'eigenaarsbelang'

7 Zie Hof Amsterdam, 4 juni 1982, NJ 1990, 828 (International HarvesterlDAF, VADO,
DSM): van een onderIinge regeling tot samenwerking is over het algemeen geen sprake
als partijen over en weer verklaren etkaar niet gebonden te achten.

8 Raaijmakers, diss., p. 126, or. 181. Vgl. Mohr, 'Van maatschap, vennootschaponder firma
en commanditaire vennootschap', p. IO e.v. De vennootschapsovereenkomst zaI moeten
voldoen aan de geldigheidsvereisten voorovereenkomsten, maar met het oog op de belangen
van de overige vennoten en derden is het algemene overeenkomstenrecht niet zonder meer
van toepassing. Zo zal voor de ontbindingvan de vennootschap-rechtspersoon worden aange-
knoopt bij de artt. 2: 19 e. v. jo. 741185 BW en niet bij art. 6:265 of art. 7A: 1684 BW.

9 Art. 7 Vo. jo. art. 2:25 BW. Vgl. § 23 (5) AktG.
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van de partners en de bestuursfunctie: de partners zullen daadwerkelijk
betrokken willen blijven bij de algemene en dagelijkse leiding binnen de
gemeenschappelijke vennootschap. 10 Ook de omstandigheid dat de partners
gebonden kunnen worden aan bij meerderheid genomen besluiten, evenals
een in beginsel vrije overdraagbaarheid van het aandeel in de gerneen-
schappelijke vennootschap, miskennen de beslotenheid binnen de joint
venture: de aan de aandelen verbonden zeggenschap is gebonden "aan en
door de sarnenwerking".!' Ook de vergaande jaarrekeningsvoorschriften
zuilen in een dergelijke verhouding, waarbij het kapitaal is geconcentreerd
bij de (beide) partners, als bezwaarlijk worden ondervonden."

Na enkele meer algemene opmerkingen omtrent de aard en de vorm van
centrale leiding van de partners binnen de joint venture in paragraaf 2, ga
ik in paragraaf 3 nader in op de vraag welke problemen de partners, op
grond van de interne structuur van de SE, kunnen ondervinden bij de
uitoefening van centrale leiding. Daarbij merk ik nogmaals op dat de hieraan
ten grondslag liggende problematiek in wezen niet verschilt van die bij de
moeder-SE die een lOO%-dochter-SE in stand houdt, zij het dat bij de joint
venture de onderlinge relatie tussen de partners een extra complicatie vormt.
In paragraaf 4 wordt vervolgens gekeken in hoeverre het op de SE
toepasselijke cornmunautair-wettelijke statuut de partners toch enige ruimte
biedt om centrale Ieiding binnen de joint venture-SE uit te oefenen. De
vraag is dan onder meer in hoeverre het Statuut als 'semi-permeabele wand'
kan fungeren", in die zin dat de partners hun vennootschappelijke sarnen-
werking via contractuele regelingen nader kunnen concretiseren. In paragraaf
5 schets ik tenslotte een tweetal groepsrechtelijke aspecten die nauw
samenhangen met de vraag of de partners de mogelijkheid hebben om
centrale leiding uit te oefenen.

10 Zie Boucourechliev, a.w., p. 232; vgl. Raaijmakers, preadvies NVvR 1992, p. 17; Farrar's
Company Law, p. 275/276: "In the classic small private company, ownership and control
are often vested in the same people ... ". Zie ook Hiisernann, 'Das intemationaleJoint Venture
in betriebswirtschaftlicher Sicht', diss. Freiburg 1972, p. 168.

11 Raaijmakers, preadvies NVvR 1992, p. 17 (noot 42), p. 44.
12 Boucourechliev, a.w., p. 231/232.
13 Raaijmakers, 'Over gesehillen in SO/SO-verhoudingen', 'Slagter-bundel", p. 214.
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2 De uitoefening van centrale groepsleiding binnen de joint venture

2.1 Gezamenlijke centrale Leiding door de partners

De joint venture dient de (gemeenschappelijke) werkzaamheden en be\angen
van de partners. Daartoe hebben zij geinvesteerd en werken zij ook samen
in de gezamenlijk door hen opgerichte en in stand gehouden onderneming.
De partners zullen om die redenen dan ook gezamenlijk (een wezenlijke
of doorslaggevende) 14 zeggenschap willen uitoefenen over het beleid binnen
de joint venture. Ik spreek hierna over een gezamenlijke centrale leiding
of 'joint control'. De grondslag voor die gezamenlijke leiding berust op
de onderlinge regeling tot samenwerking." De partners staan daarbij in
een nevenschikkingsverhouding, die - gezien het feit dat slechts een deel
van hun activiteiten onder een gezamenlijke beslissingsmacht wordt gebracht
- partieel van aard is." Binnen hun samenwerking zijn zij 'gedwongen'
om gezamenlijk, in onderling overleg, het beleid ten opzichte van de joint
venture vast te stellen ('Einigungszwang'). Gebruikelijk is dat de partners
daartoe een 'policy committee' instellen, waaraan een aantal zeer belangrijke
bevoegdheden worden gedelegeerd en dat zal fungeren als het centrale
orgaan van de samenwerking tussen de partners. 17 Ontbreekt de onderlinge
wil tot samenwerking en zijn de partners niet meer in staat om een gemeen-
schappelijk beleid richting joint venture uit te vaardigen, dan is een
duurzaam samenwerkingsverband niet (langer) levensvatbaar." Ret door
de partners in onderling overleg vastgestelde beleid ten opzichte van de
joint venture wordt door de gezamenlijke kapitaalvennootschap als
enkelvoudig 'ontvangen'. 19 Vanuit de partners bezien is het beleid ten

14 Voor de vraag ofvoor centrale leiding een beslissende, doorslaggevende invloed is vereist
of dat een wezenlijke invloed (de mogelijkheid om patstellingen te creeren) voldoende is,
moet worden gekeken naar de norm (bijv. een vrijsteUing van de structuurregeling of de
verplichting tot consolidatie) die de definitie beoogt in te schakelen; zie Raaijmakers, 'Over
de samenhang tussen normen en definities in het Nederlandse groepsrecht', NY 6811 jan. 1990,
p.3-9.

15 Oertle, diss., p. 17 spreekt over 'Grundvereinbarung'; zie Raaijmakers, diss., p. 106 e.v.
16 Raaijmakers, diss., p. 28, nr. 53. Vgl. Hiisemann, diss., p. 23/24; Hoekman, diss., p. 69.

Anders Den Boogert die als een der hoofdvormen van de intemationale joint venture ook
de joint venture onderscheidt die aile activiteiten van de partners omvat (fusie 'onderlangs'),
'De intemationalejoint venture", in 'Grensoverschrijdende samenwerking van ondememin-
gen', p. 52/53; vgl. Fusies - Suppl. 8 (nov. 1976), V - 22; vgl. Oertle, diss., p. 7/8, 14.

17 Raaijmakers, diss., p. 71, nr. 107.
18 Raaijmakers, diss., p. 100/101, nrs. 147/148.
19 Raaijmakers, diss., p. 29 (nr. 53), 78 (nr. 116),99 (nr. 146), 108 (nr. 157), 112 (nr. 163),

132 (nr. 191).
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opzichte van de joint venture niet enkelvoudig, maar van samengestelde
aard. Voor zover hieruit rechtsgevolgen voortvloeien, moeten die dan ook
worden toegerekend aan aile partners, waarbij echter steeds rekening moet
worden gehouden met het 'samengestelde' karakter van de verhoudingen
tussen de partners en van hen ten opzichte van hun gezamenlijke onderne-
ruing."

2.2 Toepassing van nationaal groepsrecht

Wat de betekenis van de begrippen 'centrale leiding' en 'groep' (' concern')
betreft, evenals daaruit voortvloeiende rechten en plichten, zoals een even-
tuele instructiebevoegdheid, de bescherrning van rninderheidsaandeelhouders
en crediteuren, en aansprakelijkheid in groepsverhoudingen, moet te rade
worden gegaan bij het nationale recht van de zetel-lidstaat van de joint
venture-SE. Anders dan de Statuten 1970/1975 kennen de ontwerpen uit
1989 en 1991 geen eigen, afzonderlijke concernregeling rneer. 21 In artikel
6 Vo. wordt nog wei een definitie gegeven van het begrip 'gecontroleerde
onderneming', dat in principe overeenstemt met de definitie van 'dochter-
maatschappij' in artikel 2:24a BW, maar voor het overige wordt terugge-
vallen op het nationale recht.

De nationale regels terzake zijn niet geharmoniseerd en vertonen per
Lid-Staat niet onaanzienlijke verschillen." Afhankelijk van de plaats van
vestiging van de joint venture-SE kunnen de partners bij het uitoefenen
van concernleiding worden geconfronteerd met verschillende rechtsstelsels.
Hierna zullen we zien dat de regels in het Statuut omtrent haar structuur,
bevoegdheidsverdeling en besluitvorming alsmede medezeggenschap van
werknemers op het niveau van de vennootschap, met het oog op het uit-
eenlopende nationale groepsrecht, zelfs uitgesproken problemen kunnen
opleveren. Ter verduidelijking sta ik eerst kort stil bij het Nederlandse
groepsrecht. Voor de SE met zete! in Nederland is van belang welke groeps-

20 Raaijrnakers spreekt over' meervoudige onderschikking ': diss. , p. 29 (nr. 53), 109 (nr. 157),
132 (nr. 191).

21 Een uitdrukkelijke verwijzing in art. 114 Vo. (Statuut 1989) werd overbodig geacht, nu
derden en minderheidsaandeelhouders in een SE reeds via art. 7 Vo. bescherrning op grond
van het nationale zetel-recht wordt geboden. Zie hoofdstuk I, § 9.3.

22 Zie Lutter, 'The law of groups of companies in Europe: a challenge for jurisprudence',
Forum internationale, nr. I, 1983; Guyon, 'French law on groups: current issues', Forum
Internationale(nr. IJ),p. 4. Bartman, 'lnJeidingconcernrecht', p. 140; BartmaniDorresteijn,
a.w., p. 267-270; Slagter, ZGR 311992, p. 401-407; Homrnelhoff, 'Zwiilf Fragen rum
Konzernrecht in Europa', ZGR 3/1992, p. 422 e. v., die wijst op een aantal bezwaren a1s
niet snel tot harmonisatie van het concernrecht wordt overgegaan (p. 423/424).
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rechtelijke voorschriften de Nederlandse wetgeving, rechtspraak en literatuur
hebben ontwikkeld. Ik beperk mij tot die vragen welke voor een joint
venture-SE in Nederland relevant zijn. In de navolgende paragrafen kom
ik nog te spreken over de grenzen van centrale leiding.

2.3 Enkele opmerkingen omtrent het Nederlandse groepsrecht

De Nederlandse wetgever definieert het begrip 'groep' als "een economische
eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn
verbonden" (artikel 2:24b BW). Uit de wetsgeschiedenis en de juridische
literatuur blijkt dat van zo'n groep of economische eenheid sprake is als
een samenstel van juridisch zelfstandige ondernemingen (lichamen) onder
centrale leiding staat. 23 Het gaat met andere woorden om een groep van
naar de rechtsvorm zelfstandige ondememingen die door kapitaaldeelneming
of anderszins met elkaar zijn verbonden en waarvan het centrale beleid in
de top wordt bepaald."

Centrale leiding is een constitutief element voor het bestaan van een
groepsverhouding. Het betreft een feitelijk begrip dat juridisch moeilijk
bepaalbaar is. Het gaat om de mate waarin en de wijze waarop een of
meerdere ondernemingen zeggenschap kunnen uitoefenen over het beleid
binnen een andere, afhankelijke onderneming. Die afhankelijkheid kan
berusten op aandelenbezit, overeenkomsten, feitelijke omstandigheden of
een combinatie van deze elernenten." Heel in het algemeen gesteld kan
men centrale leiding omschrijven als de "uitoefening van een zodanige
bestuurlijke invloed vanuit de top van het concern dat een gemeenschappe-
lijke strategie word! gevoerd en, mede met het oog daarop, het beleid van
de groepsmaatschappijen wordt gecoordineerd" .26 Centrale leiding omvat
een ruim scala aan beinvloedingsrnogelijkheden dat de dominerende onderne-

23 MvT op de Structuurwet (Kamerstukken 10 751, p. 13); MvT Aanpassingswet richtlijn 4
(Kamerstukken 16326, p. 42); MvT Aanpassingswet richtlijn 7 (Kamerstukken 19813,
p. 3 en II), MvA, p. 4; Raaijmakers, diss., p. 80; Timmermans, 'Het economisch
groepsbegrip en de zevende EEG-richtIijn inzake de geconsolideerde jaarrekening', in 'Van
Vennootschappelijk belang", p. 349; Van Achterberg, diss., p. 60/61; Bartman/Dorresteijn,
a.w., p. 47/48. Met 'organisatorisch zijn verbonden' wordt in wezen bedoeld dat de ene
ondememing centrale leiding uitoefent in de andere (Kamerstukken 19813, MvA, p. 4).
Het zegt iets over de wijze waarop centrale leiding (bestuurlijke invloed) tot stand komt.

24 HODt~e, diss., p. 50-53.
25 Van Achterberg, diss., p. 70 e.v., p. 82.
26 Van Achterberg, diss., p. 66/82. Vgl. Guyon, 'Droit des Affaires', p. 552, nr. 580: "les

societes du groupe sont placees sous un 'controle' unique, qui leur impose une communaute
de strategies et de comportements" .
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ming ter beschikking staat en ook dient te staan. Zo kan zij betrekking
hebben op globale en lange termijnstrategieen, a1s de vaststelling van
ondernemingsplannen, activiteitenprogramma's en de hoofdlijnen van het
a1gemene financieel-economische beleid (§ 9 departementale richtlijnen),
maar ook meer concrete besluiten betreffen, zoals de vaststelling en/of
goedkeuring van de jaarrekening en goedkeuring van belangrijke bestuursbe-
sluiten." Opgemerkt zij dat centrale leiding in de regel zal geschieden
door overleg en overtuiging: "Eigentliches Mittel der Konzernfiihrung ist
die Psychologie, nicht der Befehl" .28 Essentieel voor een dergelijk op
overeenstemming gericht beleid blijft niettemin een zekere hierarchische
afhankelijkheid.

Centrale groepsleiding veronderstelt a1s zodanig meer dan het enkel
uitoefenen door de partners van de bevoegdheden van de ava van de joint
venture. De uitoefening van aandeelhoudersbevoegdheden vormt met andere
woorden slechts de 'ondergrens' van centrale leiding." Niettemin is en
blijft de conceptie, die de Nederlandse wetgever ten grondslag legt aan
centrale groepsleiding, primair die van de invloed van de aandeelhouder
binnen de enkelvoudige vennootschap. Het uitgangspunt is dat de 'moeder'
op grond van haar deelneming in het kapitaal van de 'dochter' beslissende
zeggenschap kan uitoefenen. De mogelijkheid om in een andere rechtsper-
soon de meerderheid der stemrechten uit te oefenen dan weI de meerderheid
der bestuurders of commissarissen te benoemen ofte ontslaan (artikeI2:24a
lid 1BW, zie ook artikel6 Vo.) impliceert dat de moeder a1saandeelhouder
in de dochter bij een verschil van mening haar wil kan doorzetten. Als regel
zal een dochter daarom ook groepsmaatschappij zijn. Voegt men daaraan
toe de uitdrukkelijk in de wet opgesomde bevoegdheden van de ava ten
aanzien van 'kern- of structuurbeslissingen' binnen de vennootschap, dan
wordt in principe een hierarchische onderschikking gewaarborgd. De groeps-

27 Zie ook Timmerman, diss., p. 54 e. v.; NV 6811, jan. 1990, p. 13/14. Raaijmakers, diss.,
p. 110-113. Van Achterberg, diss., p. 82: een belangrijke aanwijzing voor centrale leiding
is de aanwezigheid van een min of meer gecentraliseerd planning- en controlesysteem.

28 Lutter, 'Stand und Entwicklungdes Konzemrechts in Europa', ZGR 1987, p. 359; vermeld
bij Timmerman, NY 68/1, p. 13/14; diss., p. 66 e. v . Raaijmakers, 'Over familierechtelijke
betrekkingen in het rechtspersonen- en vennootschapsrecht', in: 'Handelsrecht tussen
'Koophandel' en Nieuw BW (1988)', p. 177/184.

29 Van Achterberg, diss., p. 83/84; Oertle, diss., p. 24125: de 'Grundvereinbarung' is gericht
op leiding en controle van de gerneenschappelijke dochter, een 'Aktionarbindungsvertrag'
is een middel daartoe. Over de 'bovengrens' - i.e. de uitoefening van (een deel van) de
bevoegdheden van het bestuur van de afhankelijke ondememing - kom ik nog te spreken
bij de rechtspersoon-bestuurder en in het kader van een eventuele instructiebevoegdheid
van de partners (§ 4.3.3).
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verhouding behoeft alsdan geen 'legitimatie', noch door wettelijke bepalin-
gen, noch door statutaire of contractuele regelingen" Zij voigt feitelijk
uit de 'suprematie van de ava' in besloten verhoudingen."

Voor zover echter een (meerderheids-) belang - in kapitaal ofvermogen
- nog geen zeggenschapsbelang binnen de vennootschap garandeert, is
men aangewezen op aanvullende statutaire en/of contractuele regelingen.
Te denken valt aan meer 'institutionele' verhoudingen als binnen structuur-
vennootschappen, verenigingen en stichtingen, maar ook aan 'nevenschik-
kingsverhoudingen' als binnen gemeenschappelijke dochters en holdings.

In paragraaf 3 wordt uitgelegd dat op grond van de huidige tekst van
het Statuut ook in de SE een meerderheidsdeelneming in het kapitaal niet
zonder meer zeggenschap garandeert. In de daaropvolgende paragraaf (§
4) zal ik echter trachten aan te geven op welke wijze het Statuut en het
subsidiairtoepasselijke nationale zetelrecht niettemin mogelijkheden bieden
om centrale leiding uit te oefenen. Uitdrukkelijk zij hier nog opgemerkt
dat in het kader van de discussie die momenteel in Brussel wordt gevoerd
omtrent het Statuut 1991 inmiddels een aantal belangrijke wijzigingen
terzake zijn voorgesteld ('werktekst' 1993). Mede met het oog op het niet-
officiele en voorlopige karakter van deze voorstellen blijf ik hierna
vasthouden aan de tekst zoals die in het Statuut 1991 door de Commissie
is voorgesteld. "Omdat het debat over de SE er niet mee gediend is, als
het moet worden gevoerd op basis van achterhaalde voorstellen", aldus
Van Dijk", betrek ik niettemin op enkele plaatsen de voorgestelde
wijzigingen in mijn betoog.

30 Raaijmakers, 'Een rechtsvergelijkende analyse (met inbegrip van de negende richtlijn)',
in 'Rechten en plichten van moeder- en dochtervennootschappen', p. 261 e. v.; 'Dient een
concern te worden beschouwd als rechtspersoon?', TVVS 90/2, p. 27.

31 De bevoegdheden van de moeder zijn echter niet aileen afhankelijk van de mate van
transparantie van de dochter, maar ook van haar eigen statutaire inrichting, bevoegdheidsver-
deling en doelomschrijving.

32 Van Dijk, 'Van Rijn van Alkemade-bundel ', p. 80.
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3 Inhoeverre vormt de interne structuur van de SE een probleem
voor de uitoefening van centrale groepsleiding?

3.1 De 'bestuurlijke inrichting' en de betrokkenheid van werknemers
daarbinnen vormt een zware belasting voor de joint venture-Sli"

3.1.1 De verhouding tussen de ava en de overige organen van de SE

Binnen de SE wordt de ava beslissingsbevoegd geacht met betrekking tot
vraagstukken ten aanzien waarvan de verordening haar een bijzondere
bevoegdheid verleent, alsmede vraagstukken die niet op grond van de
verordening, de richtlijn, de dwingende nationale wetgeving van de zetel-lid-
staat of de statu ten van de SE tot de exclusieve bevoegdheid van het
leidinggevende ofbestuursorgaan dan wel de RvT behoort (artikel 81 Vo.).
De regeling sluit aan bij de artikelen 2: 107/217 lid 1 BW en biedt zo op
het eerste oog meer ruimte dan de enuntiatieve opsomming in de voorgaande
ontwerp-Statuten.

De ketting blijkt echter zo sterk als zijn zwakste schake!. Essentieel
is immers in hoeverre het Statuut de bevoegdheidsverdeling tussen de ava
en de overige organen van de SE expliciet en dwingend regelt. In hoofdstuk
3 (§ 4.5.2) merkte ik reeds op dat de de verordening slechts in een beperkt
aantal gevallen de ava een exclusieve bevoegdheid toekent: zo wat betreft
de (machtiging tot) verhoging van het geplaatste kapitaal, het (in dat geval)
beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht, het instellen van een
groepsvordering, de goedkeuring van de jaarrekening, het wijzigen van
de statuten, de ontbinding van de SE, en - afhankelijk van het gekozen
medezeggenschapsmodel - de benoeming van de leden van de RvT of
het bestuursorgaan. Ook de vaststelling van de jaarrekening wordt in
principe aan de ava overgelaten, tenzij de statu ten bepalen dat de RvT en
het leidinggevende orgaan daartoe gezamenlijk bevoegd zijn. Ret bestuur
en de vertegenwoordiging van de SE zijn overgelaten aan het leidinggevende
orgaan of (de leidinggevende personen in) het bestuursorgaan (artikelen
62 en 66 lid IVo.). Bovendien kent het Statuut, ongeacht de grootte van
de SE en ongeacht de onderlinge verhouding tussen de aandeelhouders-
vennoten, een aantal zeer belangrijke bevoegdheden toe aan de RvT c.q.
het bestuursorgaan:

33 Vgl. het advies van de Cornmissie Harmonisatie Vennootschapsrecht, 27 jan. 1992, p. 41/42.
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(i) zij oefenen het toezicht uit op het leidinggevende orgaan respectievelijk
de leidinggevende personen in het bestuursorgaan (artikel 63 lid 1 VO.)34;
(ii) beide organen hebben ruime informatiebevoegdheden (artikelen 64 en
67 Vo.);
(iii) de RvT heeft de bevoegdheid om de personen in het leidinggevende
orgaan te benoemen en te ontslaan (artikel 62 lid 2 Vo.). Het bestuursorgaan
kan leidinggevende bevoegdheden delegeren en deze delegatie te allen tijde
herroepen (artikel 66 lid 2 VO.)35;
(iv) zij hebben bovendien het recht om hun goedkeuring te verlenen (of
te onthouden) aan een aantal belangrijke besluiten (artikel 72 Vo.);
(v) de bevoegdheid om de jaarrekening vast te stellen en daarmee te
beslissen omtrent de winstbestemming kan in het dualistische model statutair
worden toegekend aan de RvT en het leidinggevende orgaan gezamenlijk.
De ava is in dat geval alleen bevoegd tot vaststelling, indien beide organen
geen overeenstemming kunnen bereiken (artike182lid 4 Vo.). Aangenomen
moet worden dat als in de statuten niet een dergelijke regeling is getroffen,
de ava bevoegd is tot vasts telling van de jaarrekening (zie hoofdstuk 3,
§ 5.2.1).

Aan de bevoegdheden van de ava worden kortom grenzen gesteld, zij
kunnen statutair zelfs verder worden beperkt. De bevoegdheidsverdeling
binnen de SE past by de 'geinstitutionaliseerde' vennootschap, zoals die
model stond voor de Duitse 'Publikums-AG' (§§ 76 jo. 119 AktG) en de
Nederlandse structuurvennootschap. Het gevolg hiervan zal zijn dat de
partners bij gebruik van de SE als joint venture problemen kunnen onder-
vinden bij het uitvoeren van centrale leiding ('joint control'). Zij ontberen
in hun hoedanigheid als ava van de joint venture de 'machtsmiddelen' om
uiteindelijk - als een op consensus gericht beleid mislukt - centrale leiding
af te dwingen. Zo hebben zij niet de mogelijkheid om - onder het motto
"Bist du nicht willig, 'brauche ich Gewalt" - onwillige bestuurders te
ontslaan en hun welgevallige bestuurders te benoemen. Bovendien wordt
hen niet zonder meer verzekerd dat zij als ava via een uitkeringsbeleid of
dividendpolitiek invloed kunnen uitoefenen op het beleid binnen de joint
venture-SE. Het recht om de jaarrekening vast te stellen kan de ava immers
statutair zijn ontnomen.

34 Voor het bestuursorgaan wordt dit in het Statuut niet uitdrukkelijk bepaald.
35 Dat de ava in het rnonistische model, zonder medezeggenschap overeenkornstig art. 4 Rl.,

in beginsel meer invloed kan uitoefenen komt hierna ter sprake (art. 66 lid 3 Vo.).
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Voor zover het subsidiair toepasselijke nationale recht van de zetel-lidstaat
anders luidt wordt het door de verordening opzij gezet. Welke consequenties
dit heeft voor de toepassing van de Nederlandse mitigaties en vrijstellingen
op de structuurregeling komt hierna nog ter sprake. Bevoegdheden die de
ava daarentegen ontleent aan aanvullende, niet met het Statuut strijdige
nationale regels blijven wel van betekenis. Te denken valt bijvoorbeeld
aan artike12:107/217lid 2 BW op grond waarvan de ava van het bestuur
(leidinggevende orgaan) en de Rve (RvT) kan vorderen dat zij haar alIe
verlangde inlichtingen verschaft, tenzij een zwaarwichtig belang van de
vennootschap zich daartegen verzet. 36 Zoals gezegd zullen de partners
(of enig aandeelhouder) aanzienlijk meer controlerende bevoegdheden willen
bezitten. Niet slechts de hiervoor aan de RvT of het bestuursorgaan
toegekende kernbevoegdheden. Zij willen nauw betrokken blijven bij de
dagelijkse leiding en hebben behoefte aan een voortdurende stroom van
informatie, ook buiten de ava om, waarbij het bestuur ook zeer vertrouwe-
lijke gegevens zal moeten verstrekken." Tevens zuIlen de partners of de
moeder-SE wensen dat besluiten eventueel informeel, buiten de ava om
kunnen worden genomen. 38

3.1.2 Het belang van de SE en de invloed van medezeggenschap binnen
de structuur van de SE

De omstandigheid dat de RvT en het bestuursorgaan, evenals trouwens het
leidinggevende orgaan en de ava, hun functies dienen te vervullen in het
belang van de SE en daarbij met name rekening houden "met belangen van
de aandeelhouders en van de werknemers" (artikel 74 lid 2 VO.)39, dus
een ruimer geformuleerd vennootschappelijk belang in ogenschouw dienen
te nemen dan de (groeps-) belangen van de aandeelhouders-partners, zou
extra complicaties kunnen opleveren bij het uitoefenen van gezamenlijke
centrale leiding.

Het vennootschappelijk belang, zo wordt in Nederland geleerd, vormt
de resultante van een complex aantal (deel-) belangen van al diegenen die
bij de vennootschappelijke werkzaamheden zijn betrokken. Het is een niet

36 N.m.m. lean oak worden gedacht aan besluiten die de structuur van de vennootschap aantasten;
zie de 'Korenschoof-problernatiek ' in § 5.2.

37 Vgl. de actief controlerende functie van de Rve (art!. 2: 1411251 BW) en de OR (art. 31
WOR); Van Achterberg, diss., p. 83/84.

38 De besluitvorming kan dan slechts schriftelijk en met algemene stemmen (wilsovereenstem-
ruing) plaatsvinden, art. 8Jbis Yo. jo. artt. 2: 128/238 BW.

39 Juncto artt. 2: 140/250 lid 2 BW.
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scherp omlijnd begrip dat aJ naar gelang het tijdstip waarop en de
omstandigheden waaronder de belangenafweging wordt gemaakt tot een
andere uitwerking noopt. 40 Naarmate de vennootschap meer 'institutionele'
trekken vertoont - groter wordt, meer en uiteenJopende activiteiten
verricht, een gespreid kapitaal bezit - zaJ het betrokken vennootschapsor-
gaan meer zelfstandig en in eigen verantwoordelijkheid een belangenaf-
weging mogen en moeten rnaken." Ondanks dat het aandeelhoudersbelang
steeds een zeer belangrijke factor blijft, waar door bestuur en RvT rekening
mee moet worden gehouden'", moet dan meer gewicht worden toegekend
aan 'externe' factoren, zoals de belangen van werknemers, crediteuren,
consumenten, het milieu of het land van vestiging. Staat de vennootschap
echter in een (hier: gezamenlijke) groepsafhankelijke relatie, dan dient ten
behoeve van een centrale leiding het beginsel van 'bestuursautonomie' tot
op zekere hoogte te worden begrensd. In een (extreem) 'besloten' verhou-
ding aJsde 50/50-joint venture en lOO%-dochter, is een meer 'instrumentele'
invulling van het vennootschappelijk belang gerechtvaardigd, in die zin
dat aan de belangen van de aandeelhouders/partners overwegende betekenis
dient worden toegekend (zie hierna § 4.3.4).

De belangenafweging wordt echter beinvloed door informatie van en
overleg met werknemersvertegenwoordigers. Ik wijs daarbij in eerste
instantie op de informatie- en consultatieverplichtingen die het bestuurs-
of leidinggevende orgaan van de SE heeft ten opzichte van de EOR (artikel
5 RI.) of op grond van een cao (artikel 6 RI.). Bovendien kan worden
gedacht aan het gevaJ dat de SE, met zetel in Nederland, een OR dient in
te stellen (artikel 2 WOR) en op grond van artikel 24 lid 2 WOR commissa-
rissen (toezichthoudende leden) aanwezig moeten zijn bij de overlegverga-
deringen tussen ondernemer en OR.43 Bezwaren doen zich echter in het
bijzonder dan gevoelen indien de RvT of het bestuursorgaan voor een deel
is samengesteld uit of op voordracht van werknemersvertegenwoordigers
(artikel 4 RI.). De partners kunnen dan immers worden geconfronteerd

40 Handboek, or. 231, p. 406; Van Schilfgaarde, 'Van de BV en de NV', nrs. 5 en 6, p. 26-29;
Raaijmakers, diss., p. 144 (nr. 217), p. 148 (or. 223), 'Slagter-bunde!', p. 216 (noot 8):
het dient "te worden uitgelegd in het kader van de feitelijke belangenconstellatie zoals die
zich binnen de vennootschappelijke samenwerking manifesteert".

41 Honee, diss., p. 147; Maeijer, '25 jaar belangenconflict in de Naamloze Vennootschap',
NY 6711, p. I e.v.; Van Achterberg, diss., p. 89; Van Schilfgaarde, 'Bestuurszelfstandigheid
in concemverhoudingen', in: 'Concemverhoudingen, concernfinanciering, mededingingsrecht',
p.47.

42 Handboek, nr. 231, p. 406; Maeijer, 'Het belangenconflict in de naamloze vennootschap,
oratie 1964, p. 12.

43 Zie omtrent deze overlegvergaderingen: Handboek, or. 291.1, p. 513/5.14.
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met onwillige 'commissarissen', die op een van het inzicht van de partners
afwijkende wijze in concreto oordelen over de vraag wat het 'vennootschap-
pelijke belang' met zich brengt. Een zuiver 'instrumentele' invulling van
het vennootschappelijke belang is niet meer gewaarborgd. Met name in
het geval dat (maximaal) de helft van het aantal zetels in de RvT of het
bestuursorgaan door werknemersvertegenwoordigers wordt bezet, de part-
ners op de samenstelling dus geen doorslaggevende invloed meer hebben,
zouden de partners de controle over 'hun' joint venture kunnen verliezen.
Zij zullen in dat geval geen doorslaggevende invloed meer hebben op het
benoemings- en ontslagbeleid ten aanzien van het leidinggevende personeel,
de goedkeuring van een aantal belangrijke bestuursbesluiten en eventueel
de vaststelling van de jaarrekening. Wenst bijvoorbeeld het leidinggevende
orgaan van de joint venture-SE, op last van de partners, over te gaan tot
sluiting van een belangrijk bedrijfsonderdeel, dan zullen de werkne-
mersvertegenwoordigers in de RvT - in het kader van de goedkeurings-
procedure - aan die besluitvorming vaak andere toetsingscriteria (werkgele-
genheid, afvloeiingsregeling en andere sociale garanties) ten grondslag
leggen dan aandeelhouders en bestuurders (verhoging van het rendement,
verlaging van kosten, etc.). De besluitvorming binnen de joint venture-SE
en de daaraan ten grondslag liggende centrale leiding door de partners
zouden ernstige vertraging kunnen oplopen of zelfs kunnen worden geblok-
keerd.

De kans dat belangrijke besluiten in de RvT of het bestuursorgaan door
belangentegenstellingen worden geblokkeerd, wordt naar mijn mening groter
in het geval dat werknemers(vertegenwoordigers) rechtstreeks zitting hebben
in de RvT of het bestuursorgaan (het 'Duitse' model). Rechtstreekse
vertegenwoordiging zal een sterkere betrokkenheid van werknemers en
aandeelhouders bij de besluitvorming binnen de RvT ofhet bestuursorgaan
betekenen en belangentegenstellingen tussen hun vertegenwoordigers met
zich mee kunnen brengen. Zij treden op als vertegenwoordigers van
deelbelangen. Hun stem is herkenbaar voor de achterban." De zijdelingse
invloed die aandeelhouders en werknemers in het cooptatiernodel is toege-
kend, waarborgt daarentegen een meer onbevangen opstelling van de toe-
zichthoudende leden (commissarissen). Anders dan als representanten van
de aandeelhouders en de werknemers dienen zij naar eigen inzicht hun toe-
zichthoudende, adviserende en raadgevende taken uit te oefenen. Het co-

44 Vgl. Koppenol-Laforce, a.w., p. 97 (conflictmodel). Men kan zich afvragen of het
functioneren van de RvT ofhet bestuursorgaan wei wordt bevorderd door het 'stigmatiseren'
van haar leden a1s vertegenwoordigers van een bepaalde groep; Fusies - Suppl. 8 (nov. 1976),
V - 35.
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optatiemodel verzekert aldus meer dan het Duitse participatiemodel dat de
RvT of het bestuursorgaan zich richt naar het (alomvattende) belang van
de vennootschap", waarbij in de joint venture-SE de (groeps-) belangen
van de partners van overwegende invloed dienen te kunnen blijven.

3.2 Institutionele normen passen niet binnen instrumeruele verhoudingen
en nopen tot een 'legitimatie' van de groepsverhouding

Met het besloten en instrumentele karakter binnen de joint venture lijkt
mij te enen male in strijd dat de aandeelhouders/kapitaalverschaffers belang-
rijke bevoegdheden worden ontnomen of in de uitoefening van die bevoegd-
heden worden beperkt. Ik denk met name aan de bevoegdheid tot benoeming
en ontslag van bestuurders (artikelen 62 en 66 lid 2 Vo.) en tot vaststelling
van de jaarrekening (artikel 82 lid 4 Vo.). De partners moeten de rnoge-
lijkheid hebben om centrale leiding uit te oefenen met betrekking tot hun
gezamenlijke deelneming. Volstaan zij met het uitoefenen van hun aandeel-
houdersbevoegdheden via de ava van de joint venture, dan zullen zij zich
naast enkele 'onvervreemdbare' rechten, als de bevoegdheid tot statutenwij-
ziging, tot goedkeuring van de jaarrekening, tot het aangaan van een juridi-
sche fusie of tot ontbinding, in elk gevaJ het recht willen voorbehouden
om de jaarrekening vast te stellen, om daarmee invloed uit te oefenen op
de omvang en uitkering van het dividend, alsmede het recht om bestuurders
te benoemen of te ontslaan. Bovendien zullen zij een aantal door hen van
beJang geachte bestuursbesluiten afhankelijk willen maken van een vooraf-
gaande goedkeuring.

De hiervoor geschetste positie van de partners in een joint venture-SE
lijkt aldus op het eerste oog weinig benijdenswaardig. Tegenover hun
kapitaalbelang staat immers een niet evenredig zeggenschapsbelang. Houden
wij echter voor ogen dat zij nujuist intensiefbetrokken willen zijn en blijven
bij het algemene en dagelijkse beleid binnen de joint venture, dan dwingt
de 'Enttrohnung der Hauptversammlung' tot een formele legitimatie van
centrale groepsleiding in de SE.

Hiervoor legde ik sterk de nadruk op de 'institutionele' inrichting van
de SE en sprak ik over de problemen die de partners kunnen ondervinden
als werknemers op grond van artike14 RI. een recht op medezeggenschap
wordt geboden in de RvT ofhet bestuursorgaan en a1s zodanig daadwerkelijk

45 Maeijer, 'Het belangenconflict in de naamloze vennootschap', p. 22; Handboek, nr. 273,
p. 475; Van Schilfgaarde, 'Van de BV en de NV', nr. 68, p. 179 e. v.; Koppenol-Laforce,
a.w., p. 95/97 (barmoniemodel).
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mee kunnen beslissen omtrent belangrijke besluiten. Daarmee trachtte ik
duidelijk te maken dat een onverkorte toepassing van normen, geschreven
voor de SE als verzelfstandigde en geinstitutionaliseerde rechtsvorm, de
organisatorische en economische band tussen de partners en de joint venture
doorsnijdt en de regeling in zoverre de beslotenheid binnen groepsverhoudin-
gen miskent en onvoldoende rekening houdt met de groepsrechtelijke
aspecten van medezeggenschap."

Men dient echter voor ogen te houden dat het Statuut de oprichters en
de zeteI-lidstaat een aantal opties biedt met betrekking tot structuur en mede-
zeggenschap (artikel 61 Vo. en artikeI 3 leden 1 en 5 RI.). Op grond van
de aanvullende richtlijn kunnen de oprichtende vennootschappen" en de
zetel-lidstaat kiezen voor medezeggenschap in een afzonderlijk onderne-
mingsorgaan (EaR, artikeI 5 Rl.) of op grond van cao's (artikel 6 RI.).
Bij een keuze voor bijvoorbeeld het 'EaR-model' zou de joint venture-SE
zijn 'vrijgeste1d' van medezeggenschap in haar interne structuur. In zoverre
volgt dus reeds uit het Statuut zeIf een zekere legitimatie van de groepsver-
houding.

Gezien de grote verschillen in de nationale wetgevingen of praktijken
op het terrein van de vennootschappelijke structuur en de medezeggenschap
van werknemers alsmede de onge1ijkwaardigheid van de modellen in het
SE-Statuut, mag worden verwacht dat de Lid-Staten, met het oog op het
voorkomen van 'Delaware-effecten', terzake zelf een regeling zullen treffen
(artikel 61 Vo. en artikel 3 leden 1 en 5 Rl.). Voor de hand ligt dat
Duitsland zal kiezen voor een rechtstreekse vertegenwoordiging van
werknemers in de RvT ('Duitse model, artikel 4 (I) RI.). Nederland zal
voor binnen haar grenzen op te richten SE's met zekerheid opteren voor
de combinatie dualisme en cooptatie (artikel 4 (II) RI.), in die zin dat het
in de uitvoeringswet bij het SE-Statuut uitdrukkelijk de structuurregeling
op de SE van toepassing zal verklaren. In dat verb and rijst de vraag of
Nederland ook de vrijstellings- en mitigatiebepalingen (artikelen 2: 153 lid
3 en 155 BW) mag toepassen. Of dient het met het oog op de gezamenlijke
centrale leiding door de partners via een uitdrukkelijke keuze voor het

46 Raaijrnakers, in 'Rechten en plichten van rnoeder- en dochtervennootschappen', p. 210.
Bovendien, zo werd reeds in hoofdstuk 3 (§ 4.5.3) opgemerkt, staat het Statuut daarmee
haaks op de voorschriften in het Statuut en wijzigingsvoorstellen die de Corrunissie op de
ontwerp-richtlijnen 5 en 13 heeft ingediend en die beogen - zelfs voor de enkelvoudige
nv - een aandeelhouderssuprematie te bewerkstelligen.

47 Oat wil zeggen de besturen en werknernersvertegenwoordigers, dan weI de ava's van de
oprichtende vennootschappen, voor rover de zetel-lidstaat geen rnedezeggenschapsmodel
verplicht heeft gesteld of de keuze tussen de modellen heeft beperkt.
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'EOR-model' of het 'cao-rnodel' uitzonderingen aan te brengen op de
structuurregeling?" Deze vraag klemt temeer nu de oprichtende vennoot-
schappen in dat geval weinig of geen vrijheid meer zullen hebben om terzake
statutair of contractueel iets anders overeen te komen. De zetel-lidstaat van
de SE ontneemt de oprichters immers deze keuzemogelijkheid.

4 Biedt het Statuut voldoende mogelijkheden voor een gezamenlijk
door de partners nit te oefenen centrale leiding?

4.1 Kan Nederland de vrijstellingen en mltigaiies uit de structuurregeling
toepassen?

4.1.1 De vrijstellingsregeling

De staatssecretaris van Justitie heeft reeds te kennen gegeven dat de SE
niet gebruikt mag worden om aan de werking van de structuurregeling te
ontkomen." Zij zal in elk geval aan de toerekeningscriteria van artikel
2: 153 Lid 2 BW worden onderworpen. De vraag is dan of voor de joint
venture- (of dochter-) SE ook de voorschriften inzake vrijstelling en/of
mitigatie gelden. Kunnen de artikelen 2: 153 lid 3 en 155 BW als voor-
schriften van concernrecht via artikel 7 Vo. van toepassing worden ver-
klaard, in die zin dat:
(i) de joint venture-SE van een (gedeeJteJijk) structuurplichtige vennootschap
is vrijgesteld";

48 Zal Duitsland de regels inzake het 'Vertragskonzem' uit het Duitse Aktiengesetz op de SE
kunnen toepassen? De Duitse AG kent irnrners ook een strakke wettelijke struetuur: een
Hauptversammlung met lirnitatief opgesomde bevoegdheden (§ 119 AktG) ten gunste van
een 'Aufsiehtsrat' en een 'Vorstand' (§ 76). Om 'einheitiiehe Leitung' (§ 18) mogelijk te
maken werd een wettelijkeoneernrecht geintroduceerd op grond waarvan een 'dochter-AG",
d.m.v. een 'Beherrsehungsvertrag' of 'Eingliederung' ondergeschikt kan worden gemaakt
aan een 'rnoeder-vennootschap'.

49 TK 1991-1992,22559, or. I, p. 12.
50 Art.2: 153 lid 3 sub d BW. Evenals de lOO%-doehter kan de 50/50-joint venture, als

afhankelijke maatsehappij, ook o.g. v. sub a worden vrijgesteld.
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(ii) de joint venture-SE van een vrijgestelde vennootschap" aan een ver-
zwakt of gemitigeerd regime is onderworpen'P?

Op grand van de Nederlandse vrijstellingsregeling zou de joint venture-
SE geen via cooptatie samengestelde Rve behoeven in te stellen en zou
haar ava bevoegd zijn tot benoeming en ontslag van de bestuurders en tot
vaststelling van de jaarrekening. Het feit dat de verordening een 'toezicht-
houdend element' in de vorm van hetzij een RvT, hetzij toezichthoudende
personen in een bestuursorgaan te allen tijde verplicht stelt en aan beide
organen dwingend de bevoegdheid toekent om bestuurders te benoemen
en te ontslaan, staat daaraan in de weg." Ben volledige vrijstelling, in
die zin dat geen 'toezichthoudend element' behoeft te worden ingesteld en
dat de ava formeel de bevoegdheid tot benoeming en ontslag behoudt, is
in zoverre uitgesloten. Niettemin zou Nederland een enigszins vergelijkbare
situatie kunnen realiseren door gebruik te maken van de opties die het
Statuut biedt. Het kan in de uitvoeringswet bij het SE-Statuut bepalen dat
op de joint venture- (of dochter-) SE, overeenkomstig artikel 5 RI., het
'EOR-model' van toepassing is en de oprichtende vennootschappen een
keuze hebben voor het monistische structuurmodel."

De joint venture-SE zou in dat geval zijn vrijgesteld van medezeggen-
schap in de structuur van de SE. Bij een statutaire keuze voor het monis-
tische systeem zou de SE bovendien zijn vrijgesteld van een afzonderlijke
RvT. Een probleem blijft dat het Statuut 1991 het bestuursorgaan formeel
bevoegd maakt tot benoeming en ontslag van leidinggevende personen door
delegatie van leidinggevende bevoegdheden. De ava kan niettemin
rechtstreekse invloed uitoefenen op de benoeming en het ontslag van
leidinggevende personen in het bestuursorgaan. Voor zover werknemers
niet overeenkomstig artikel4 RI. aanspraak hebben op vertegenwoordiging
in het bestuursorgaan, benoemt en ontslaat de ava de leden van het bestuurs-
orgaan (artikel 66 lid 3 Vo.). De omstandigheid dat het bestuursorgaan
vervolgens leidinggevende bevoegdheden delegeert aan een of meer van

51 Een buitenlandse rechtspersoon of een Nederlandse rechtspersoon, die centrale lei ding uitoe-
fent over een internationaal concern en waarvan de werknemers in meerderheid buiten
Nederland werkzaam zijn. In het laatste geval heeft de OR (bij de betrokken rechtspersoon
of afhankelijke maatschappijen) onvoldoende legitimatie om besluiten te beinvloeden, die
mede bepalend zijn voor het beleid in de buitenlandse concernonderdelen.

52 Dit regime geldt ook voor de joint venture van een vrijgestelde rechtspersoon en een (ge-
deeltelijk) structuurplichtige rechtspersoon.

53 De ava is daarentegen in principe wei bevoegd om de jaarrekening vast te stellen; zie
hoofdstuk 3, § 5.2.1 en hoofdstuk 4, § 3. I.\,

54 Zie ook TK 1991-1992,22559, nr. I, p. 10. Vgl. Van Dijk, 'Van Rijn van Alkemade-
bundel', p. 85/86.
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zijn leden en deze delegatie te allen tijde kan herroepen (lid 2), doet naar
mijn mening geen afbreuk aan de opvatting dat in dii model (de besturen
van) de partners in hun hoedanigheid van ava in Jeite de leidinggevende
en toezichthoudende personen benoemen en ontslaan. Het gehe!e bestuursor-
gaan bestaat dan immers uit door de ava benoemde personen die ongeacht
of hen leidinggevende bevoegdheden zijn gedelegeerd ook door de ava
kunnen worden ontslagen. Door op die wijze een geheel 'transparant'
bestuursorgaan te creeren, in die zin dat het bestuursorgaan volledig is
samengesteld uit door de ava benoemde personen, behouden de partners
bovendien invloed op belangrijke besluiten die door het voltallige bestuursor-
gaan worden genomen.

Ook in het dualistische stelsel heeft de ava niet formeel het recht om
de leden van het leidinggevende orgaan te benoemen en te ontslaan. Deze
bevoegdheid is toegekend aan de RvT (artikel 62 lid 2 Vo.). Voor zover
de ava exclusief bevoegd is tot benoeming en ontslag van de leden van de
RvT (artike! 63 lid 2 Vo.), kan zij echter ook hier (indirect) invloed
uitoefenen op de besluitvorming binnen de RvT.

Van groot belang is dat op grond van de voorstellen in de 'werktekst' uit
1993 de Lid-Staten de mogelijkheid wordt geboden om te bepalen dat de
leden van het leidinggevende orgaan kunnen worden benoemd en ontslagen
door de ava, onder dezelfde voorwaarden als gelden voor nv's binnen hun
grondgebied. Bovendien wordt de wijze waarop de jaarrekening van de
SE wordt vastgesteld, gecontroleerd en gepubliceerd, overgelaten aan het
nationale recht van de zetel-lidstaat van de SE (zie ook hoofdstuk 3, §
5.2.1).55 Nederland zou in dat geval dus uitdrukkelijk de mogelijkheid
worden geboden om de vrijstellingen en mitigaties uit het structuurregime
op de SE toe te passen.

Een vrijstelling van werknemersmedezeggenschap op het niveau van de
SE is in het kader van de structuurregeling echter aileen mogelijk indien
haar werknemers invloed krijgen op de benoeming van commissarissen
op centraal niveau ('structuurbevoegdheden' kunnen uitoefenen bij de part-
nertsj)." Met het oog daarop moeten de in de OR of - op grond van

55 Zie art. 38 lid 2 resp. art. 61 lid 1 doc. 4517/93.
56 Honee, diss., p. 43/44. Minderheidsaandeelhouders worden die bevoegdheden Dietgeboden

(noot 13). In zoverre is er geen sprake van gelijke structuurbevoegdheden, aldus Honee,
'De sterthuisconstructie en de positie van aandeelhouders van de holdingvennootschap' , NY
6211 febr. 1984, p. 18.
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artikel5 Rl. - in een EOR57 zitting hebbende werknemersvertegenwoor-
digers de bevoegdheid worden verleend om direct of via een COR aanbeve-
lings- en bezwaarrechten uit te oefenen met betrekking tot de samenstelling
van de RvC bij de moeder-nv/bv of SE (artikelen 2: 158/268 lid 13 BW). 58

Wat de toerekening en uitoefening van deze structuurbevoegdheden
betreft wordt door de structuurregeling aangeknoopt bij het begrip
'ofhankelijke maatschappij': "een rechtspersoon waaraan de naamloze (of
besloten, CRR) vennootschap of een of meer afhanke1ijke maatschappijen
aileen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste
kapitaal verschaffen" (artikelen 2:152/262 BW). De OR ofEOR van een
50/50-joint venture kan dus haar structuurrechten uitoefenen ten aanzien
van een bij (een van) de partners ingestelde RvC. Dit 'opschuifmechanisme'
geldt mijns inziens ook voor de 50/50-joint venture-SE die onderworpen
wordt aan de structuurregeling. Hebben de partners een COR ingesteld,
dan neemt deze COR de structuurbevoegdheden van de afzonderlijke OR'en
over (artikelen 2: 158/268 lid 13 BW). Een COR kan of moet worden
ingesteld in het geval een ondernemer (rechtspersoon) meerdere OR'en
heeft ingesteld, of als twee of meer "in een groep verbonden ondernemers"
meerdere OR'en hebben ingesteld." De COR bestaat uit vertegenwoordi-
gers van de overkoepelde OR'en.60De gedachte is dat zo wordt voorkomen
dat de OR naast de COR (concurrent) bevoegd blijft. De betrokken OR
zou anders telkens afzonderlijk moeten worden ingeschakeld en een oneven-
redig zware invloed op de uitoefening van de structuurrechten in de partner
hebben. Houdt men dit voor ogen dan is de discussie omtrent de vraag of
de joint venture nu wei of niet tot de groep van een of beide partners hoort,
althans voordit onderwerp, van slechts theoretische betekenis." De 50/50-
joint venture-SE wordt wat de toerekening van het structuurregime betreft

57 Zonder dat deze eebter afbreuk mag doen aan de reebten en plicbten van de bij de vestigingen
van de SE ingestelde nationale werknemersvertegenwoordigingen (bijv. OR'en), art. 10
RJ.

58 § 6 departementale richtlijnen verplicbt tot bet gebruik van de termen 'raad van commissaris-
sen' en 'commissarissen'.

59 Art.33 WaR, met name de leden 1 en 5.
60 Art. 34 lid 1 WaR. De COR is uitsluitend bevoegd met betrekking tot aangelegenheden

"die van gemeenscbappelijk belang zijn voor aile of voor de meerderheid van de onderne-
mingen" waarvoor zij is ingesteld (art. 35 WaR). Volgens Honee kennen de COR en GaR
slechts bevoegdheden die zijn afgeleid van de enkelvoudige OR'en ('nemo-plus theorie').
Anders Maeijer, NY 67/5 mei 1989 p. 114-120. Zie omtrent de positie van de COR in
multinationale concerns: Honee, NY 68/1 jan. 1990, p. 20-24.

61 Zie Honee, diss., p. 57-59; 'De positie van de ondernemingsraad van een joint venture-BY
ingevolge de structuurregeling en de Wet op de Ondernemingsraden', NY 64/2 maart/april
1986, p. 63-68; zie omtrent deze discussie ook Van Acbterberg, diss., p. 73-75.
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aan de partner als afhankelijke maatschappij toegerekend. Zij is vrijgesteld
van het structuurregime om centrale leiding door de partners te vergemakke-
lijken. Ben doorslaggevende invloed op het beIeid binnen de joint venture
wordt niet geeist. Reeds het gezamenlijke bezit van ten minste 50% van
het kapitaal stelt hen in staat om voldoende invloed in de joint venture uit
te oefenen om de vrijstelling te rechtvaardigen.f Ter compensatie voor
het verlies van medezeggenschap dient de OR van de joint venture-SE dan
vertegenwoordigd te zijn in de COR bij een der partners en aldus via
aanbevelings- en bezwaarrechten invloed uit te oefenen op de samenstelling
van de aldaar ingestelde RvC.63 Een afzonderlijke uitoefening van de
structuurbevoegdheden zou de OR van de joint venture een onevenredig
zware invloed op de samenstelling van de RvC geven." Met het oog het
verlies van medezeggenschap van de (E)OR van de SE dient in het Statuut
uitdrukkelijk te worden bepaald dat de Lid-Staten de mogelijkheid hebben
om "afhankelijke maatschappijen van een SE in de medezeggenschap te
betrekken" .65 In paragraaf 4.4 doe ik een voorstel.

Een uitdrukkelijke regeling in bet Statuut k1emt temeer in bet geval dat de joint
venture is vrijgesteld, maar ten opzicbte van de partners afzonderlijk niet bescbouwd
kan worden als een afhankelijke maatschappij: zij bezitten gezamenlijk kracbtens
de onderlinge regeling tot samenwerking ten minste50% van bet geplaatste kapitaa1.
Het verlies van structuurplicht zal dan immers voor de werknemers niet gecornpen-
seerd worden door toekenning van structuurbevoegdheden aan baar OR. Artikel
2:1581268 lid 13 BW is in zoverre niet goed doordacht. De partners en de joint
venture zouden nog overeen kunnen komen dat de leden van baar OR niettemin
vertegenwoordigd zijn in de COR bij de partner(s). De joint venture zou zich ook
op vrijwillige basis kunnen onderwerpen aan de toepassing van de structuurregeling.
Bovendien moet men bedenken dat bet toezicbt van de RvC bij de partner zicb ook
over de joint venture uitstrekt. 66

62 Vgl. bet SER-Advies inzake Raden van Commissarissen Structuurvennootschappen, 13april
1984, SER 84/06, p. 77. Raaijrnakers, NV 68/1 jan. 1990, p. 7.

63 Zulks is ook van belang met bet oog op een gelijkwaardig samengestelde RvT bij de partner,
die goedkeuring moet verlenen aan een herhaalde instructie van de partners ten opzichte
van de joint venture; zie § 4.1.3.

64 SER-advies 84/06, p. 79.
65 Van Dijk, 'Van Rijn van Alkemade-bundel', p. 90. Hij wijsteropdat daaromtrent inmiddels

overeenstemming is bereikt in Brussel.
66 Raaijrnakers, diss., p. 199,200,210. Honee, NV 64/2, p. 63-68. Zie ook bet SER-advies

84/06, p. 72-75.
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4.1.2 Het gemitigeerde regime

Op grand van het gemitigeerde regime blijft de instelling van een door
middel van cooptatie samengestelde RvC/RvT verplicht. Toepassing van
het monistische stelsel blijft dus buiten beschouwing. Voor zover de
RvC/RvT dan nog uitsluitend bevoegd wordt geacht tot goedkeuring van
een aantal belangrijke bestuursbesluiten en de ava van de joint venture-SE
bevoegd wordt tot benoeming en ontslag van de bestuurders en tot
vaststelling van de jaarrekening, is het gemitigeerde regime in strijd met
de uitdrukkelijk en dwingend door de verordening voorgeschreven
bevoegdheidsverdeling binnen het dualistische stelsel. Weliswaar is de ava
op grond van het Statuut 1991 in principe bevoegd tot vaststelling van de
jaarrekening, de mede uit werknemersvertegenwoordigers samengestelde
RvT blijft niettemin bevoegd tot benoeming en ontslag van de leden van
het leidinggevende orgaan. De ratio achter de vrijstellings- en mitigatievoor-
schriften - de in de groep noodzakelijke eenheid van beleid doordat de
ava belangrijke bevoegdheden terugkrijgt'" - komt met andere woorden
niet uit de verf. Zoals werd opgemerkt, zal dat op basis van de wijzigings-
voorstellen in de 'werktekst' uit 1993 anders zijn.

Het huidige Statuut laat mijns inziens onvoldoende ruimte voor toepassing
van de vrijstellingen en mitigaties uit de structuurregeling." De bevoegd-
heid tot benoeming en ontslag van bestuurders blijft immers op grond van
de verordening formeel berusten bij de RvT of het bestuursorgaan. In het
geval dat de joint venture-SE in aanmerking komt voor vrijstelling en de
ava exclusief bevoegd is tot benoeming en ontslag van de leden van het
bestuursorgaan (of de RvT) kunnen de partners als zodanig echter wei
invloed uitoefenen op de besluitvorming.

Valt zij daarentegen onder het gemitigeerde regime en zal haar RvT
via cooptatie zijn samengesteld, dan zal het voor de partners moeilijker
worden om invloed uit te oefenen. In dat geval kan de samenstelling van
de RvT immers (te) onafhankelijk van de partners worden. Ik wijs in dit
verband op een aantal voorschriften van 'Duitse origine' in het Statuut,
die de aandeelhouders/partners niettemin een doorslaggevende invloed op
de besluitvorming kunnen verzekeren, indien - zoals in het gemitigeerde

67 Anderzijds een evenwichtig toezicht op het beleid van de grote dochter van een internationaal
concern, met het oog op de specifiek Nederlandse belangen waaronder bet sociaal belang;
Maeijer, NY 67/1, p. 7; SER-advies 84/06, p. 79/80.

68 Zie ook TK 1991-1992,22559, Dr. I, p. 12.
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regime - (maximaal) de helft van het aantal zetels in de RvT op aanbeve-
ling van werknemersvertegenwoordigers wordt bezet.

4.1.3 Enkele voorschriften in het Statuut die centrale leiding binnen een
'gemitigeerde' joint venture-SE kunnen vergemakkelijken

De artikelen 65 lid 1 en 67bis lid 1 Vo. bepalen dat, als overeenkomstig
artikel 4 RI. voor het representatiemodel wordt gekozen, en bij het
gemitigeerde regime zal dat het geval zijn, de voorzitter van de RvT
respectievelijk het bestuursorgaan door beide colleges uit het midden van
de door de ava benoemde leden wordt gekozen. fI} Letterlijk genomen kan
dit voorschrift slechts betrekking hebben op het Duitse model." Bij een
staking der stemmen - dat zal zich bijvoorbeeld kunnen voordoen als de
RvT of het bestuursorgaan paritair is samengesteld" - wordt de stem
van de voorzitter doorslaggevend ('casting vote");" In dat geval, evenals
in het geval dat de werknemers minder dan de helft van het aantal zetels
in beide organen bezetten, kunnen de aandeelhoudersvertegenwoordigers,
mits zij eendrachtig optreden, door hen wenselijk geachte besluiten door-
zetten (zie hoofdstuk 3, § 5.3.2).73 Op deze wijze waarborgt het Statuut
niet slechts de continuiteit van de besluitvorming, maar verschaft het de

69 Met gewone meerderheid der stemrnen (art. 94 Vo.). De regeling in § 27 (1)(2) MitbG is
omslachtiger: de voorzitter (en zijn plaatsvervanger) worden benoemd door en uit bet midden
van de AR, met 2/3 meerderbeid der stemmen, De mogelijkheid bestaat dat een werknemers-
vertegenwoordiger tot voorzitter wordt gekozen. De aandeelhoudersvertegenwoordigers kunnen
er echter op aansturen dat die meerderheid niet wordt bebaald. Bij een hernieuwde stemming
kunnen zij de voorzitter aanwijz.en, en de werknemersvertegenwoordigers de plaatsvervanger;
zie Timmerman, diss., p. 37.

70 Commissie Harmonisatie Vennootscbapsrecbt, advies van 27 jan. 1992, p. 22.
71 Aileen in dit geval acht de Commissie Harmonisatie Yennootscbapsrecht het voorscbrift

gerechtvaardigd. Niet als o.g.v. art. 6 RI. is gekozen voor bijv, het '2x + y model', waarbij
wordt verhinderd dat de voorzitter afkornstig is uit de gecoopteerde 'y-kring'; advies van
27 jan. 1992, p. 23.

72 Art. 76 lid 3bis Yo.: de stem van de voorzitter van elk orgaan heeft bij staking der stemmen
een doorslaggevende stem. Anders § 29 (2) MitbG: bij een staking der stemmen beef! de
voorzitter van de AR (dus niet zijn plaatsvervanger) pas een dubbel stemrecbt als bij een
hemieuwde stemming omtrent betzelfde onderwerp de stemmen staken. In bet Statuut uit
1989 werd deze oplossing nog niet geboden. In bet Statuut 197011974 werd ter voorkoming
van patstellingen een oneven aantal personen in de RvT voorgeschreven; zie Ondememing,
6 juni 1975, p. 3.

73 Zie Timmerman, diss., p. 36/37: aannemelijk is dat de voorzitterdan deaandeelhoudersverte-
genwoordigers zaI volgen. Een minderheidsinvloed op de beslultvorming moet echter niet
worden uitgevlakt.
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'Kapitalbank'I" bovendien een doorslaggevende invloed op de samenstelling
van de RvT of het bestuursorgaan en - gezien de belangrijke bevoegdheden
van beide organen - een mogelijkheid om centrale leiding uit te oefenen.
Het be!ang van deze 'wip-positie' van de voorzitter blijkt uit artikel 76 lid
2 Vo., op grond waarvan de organen van de SE besluiten bij absolute meer-
derheid der stemmen op een vergadering waarbij ten minste de helft van
het aantal leden aanwezig is, tenzij de statuten anders bepalen. Een
eensgezind optreden van de aandeelhoudersvertegenwoordigers en de voor-
zitter lijkt dus in principe een doorslaggevende invloed op een besluit tot
benoeming of ontslag van bestuurders te waarborgen. 75

Toepassing van artike! 65 lid I Vo. op het gemitigeerde regime binnen
de joint venture-SE zou betekenen dat het aan de 'structuurregeling' ten
grondslag liggende beginsel van gelijkheid of evenwicht tussen 'kapitaal'
en 'arbeid' binnen de RvC wordt ondergraven." Hier wreekt zich de toe-
passing van 'Duitse oplossingen' voor 'Duitse problemen' op Nederlandse
regelingen. Niettemin kan en mag mijns inziens een voorschrift als artike!
65 lid I Vo., dat voorrang heeft boven nationaal recht, door de partners
worden toegepast als het subsidiair toepasselijke Nederlandse recht - de
vrijstellingen en mitigaties in de structuurregeling - geen uitkomst biedt.
Een inbreuk op bovengenoemd beginse! wordt in principe ook aanvaard
als de partners de RvT (RvC) contractueel nader samen wensen te stellen
(zie hierna § 4.3.2). Niettemin is het mede met het oog op dit prob!eem
verheugend dat Nederland op grond van de 'werktekst' uit 1993 uitdrukke-
lijk de mogelijkheid wordt geboden om de vrijstellingen en mitigaties
vergaand toe te passen.

Wat de goedkeuring van bestuursbesluiten betreft is van belang dat,
overeenkomstig de rege!ing voor de AG (§ III (4) AktG jo. § 25 (I)
MitbG), de zetel-lidstaat kan bepalen dat de RvT (of het bestuursorgaan)
zelf een lijst met goedkeuringsbesluiten kan vaststellen (artikel72 lid 4 Vo.).
De tekst sluit mijns inziens niet uit dat de aandeelhoudersvertegenwoordigers
en de voorzitter eensgezind besluiten om geen 'Zustimmungskatalog' op
te stellen. Besluiten zij wei daartoe dan kunnen zij door eensgezind die

74 Eerder dan in de AG: zie § 29 (2) MitbG.
75 Voor een besluit tot benoeming en ontslag kan op grond van art. 94 lid 2 Yo. geen grotere

meerderheid dan een absolute meerderheid worden voorgeschreven.
76 Vanden Hoek, 'Variaties op de structuurregeling bij contract' , in 'Ondernemingsrechtelijke

contracten' (lvO Dr. 14), p. 85. Van Schilfgaarde, 'Van de BV en de NV', Dr. 142, p. 333.
Voor de niet-structuurplichtige SE zou een dergelijke oplossing wei open kunnen staan.
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lijst zo beperkt mogelijk te houden en vervolgens unaniem goedkeuring
te verlenen niettemin een soepele besluitvorming realiseren.?

Wordt goedkeuring toch geweigerd dan kan vervangende goedkeuring van de ava
worden verlangd." In het geval dat een 'herrschendes Unternehmen' (§ 17 AktG)
de 'Weisung' herhaaJt, is goedkeuring van de Aufsichtsrat (RvT) niet meer nodig,
mits de Aufsichtsrat bij het 'herrschende Unternehmen' goedkeuring heeft verleend
(§ 308 (3) AktG). Een soortgelijke regeling wordt doorontwerp-richtlijn5 in combi-
natie met voorontwerp-richtlijn 9 (artikel 24 lid 2) voor aile naamloze vennootschap-
pen in de EG voorgeschreven. Uitdrukkelijk wordt bepaaJd dat bij de (buitenJandse)
'moeder' de werknemersbelangen gelijkwaardig moeten zijn beschermd." In
hoofdstuk 3, § 5.4.2 wees ik reeds op de extra-territoriale effecten van werknemers-
medezeggenschap. Bestaat geen gelijkwaardige regeling dan blijven de be-
stuursbesluiten ter uitvoering van de instructies onderworpen aan de RvT in de
dochter.

Hiervoor besprak ik de mogelijkheden die de partners ter beschikking staan
om beslissingsbevoegd te blijven met betrekking tot een aantal 'kern-
bevoegdheden' die de ava van de SE zijn ontnomen. Centraal stond daarbij
de wijze waarop zij invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming binnen
het bestuursorgaan of de RvT. De partners (of de moeder) binnen een joint
venture (respectievelijk een lOO%-dochter) zuIlen echter aanzienlijk meer
bevoegdheden willen hebben. Door bundeling van macht (centralisatie van
zeggenschap) bij de partners zuIlen zij zo veel mogelijk 'greep' willen
hebben en houden op het beleid binnen de joint venture-SE. Met het oog
daarop moeten de interne structuur van en de bevoegdheidsverdeling binnen
de joint venture zich dus op eenvoudige wijze, conform de wensen van
de partners, laten modelleren" Het moet daarom in principe aan de part-
ners worden overgelaten om bijvoorbeeld een RvC of een RvT in te
stellen." Op grond van de onderlinge regeling tot samenwerking zouden

77 Timmerman, diss., p. 36/37.
78 De 'Zustimmungskatalog' kan immers worden vastgesteld "onder dezelfde voorwaarden

als die welke gelden voor naamloze vennootschappen die onder het recht van deze Staat
vall en ": § III (4) AktG (met ten minste 3/4 van het aantaJ uitgebrachte stemmen; de statu ten
kunnen geen andere meerderheid of voorwaarden stellen).

79 Zie ook art.240 Statuut 1975: de moeder heeft een instructiebevoegdheid, mits garanties
zijn verleend aan minderheidsaandeelhouders (lid 1); als toestemming op dochter-niveau
wordt geweigerd, moet toestemming worden verkregen van de RvT van de SE (lid 2); mits
de nationaJe dominerende vennootschap een aan de SE gelijkwaardige medezeggenschapsrege-
ling kent (lid 3).

80 Den Boogert, 'Aandeelhouderscontracten en jointventure-bv' s' , in 'Ondernemingsrechteli jke
contracten', IvO or. 14, p. 73.

81 Te denken valt ook aan een adviescommissie of een unitary board.
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deze organen de functie van een 'policy' of 'shareholders committee' kunnen
krijgen, waarin uitsluitend partners zitting hebben en waaraan alle beJangrij-
ke bevoegdheden zijn voorbehouden. Voor een scherp dualistisch aangezette
structuur en bevoegdheidsverdeling, waarbij het bestuur van de vennootschap
autonome en discretionaire bevoegdheden zijn toegekend, is mijns inziens
geen plaats." De partners moeten er van verzekerd kunnen zijn dat zij
hun gezamenlijk beleid gestalte kunnen geven. In de praktijk zullen bestuur-
ders zich hebben te voegen naar de wil van de partners, waarbij zij uiteinde-
lijk zelfs (tot op zekere hoogte) min of meer concrete aanwijzingen te dulden
hebben. Door zichzelf als bestuurders te benoemen garanderen de partners
zich een zeer effectieve controle over de dagelijkse leiding binnen de joint
venture.

In de volgende paragraaf zou ik: stil willen staan bij de vraag in hoeverre
het Statuut de partners ruimte laat om hun onderlinge relatie en hun
gezamenlijke verhouding ten opzichte van hun gemeenschappelijke
onderneming nader statutair en/of contractueel vorm te geven.

4.2 In hoeverre laat het Statuut ruimte voor aanvullende statutaire en/oj
contractuele regelingen door de partners?

4.2.1 Dwingende rechtsregels als ondergrens voor een statutaire en
contractuele inrichtingsvrijheid

Of en in hoeverre de partners bij de statuten of in de onderlinge regeling
tot samenwerking de mogelijkheid hebben om zich te verzekeren van
centrale leiding binnen de joint venture-SE hangt af van de vraag in hoeverre
de bewoordingen en de strekking van de toepasselijke communautair-
wettelijke regelingen enige flexibiliteit bieden. 83 Daarbij dient mijns inziens
rekening te worden gehouden met de aard van de verhoudingen binnen de

82 Voorwaarde is wei dat een dualistisch systeem blijft bestaan, in die zin dat er naast een ava
een bestuur bestaat; Raaijmakers, 'Rechtspersonen tussen contract en instituut', p. 20. Vgl.
art. 61 Yo. Anders is dit echter op grond van de 'Maryland Close Corporation Law', §
4-302.

83 Een overweging als de volgende, in de preambule bij de EESV-verordening, ontbreekt in
het SE-Statuut: dat het EESV "zich aan de economische omstandigheden moet kunnen
aanpassen door de leden een grote mate van vrijheid te laten voor het regelen van hun
contractuele betrekkingen en het inwendig bestel ( ... )". De mogelijkheden via een concrete
invullingvan vagenormen, zoals 'redelijkheiden billijkheid', 'beheer' of'bestuur' en 'belang
van de vennootschap/SE', laat ik buiten beschouwing; zie Barendrecht, 'Recht als model
van rechtvaardigheid - Beschouwingen over vage en scherpe normen, over binding aan
het recht en over rechtsvorming', diss. TiJburg 1992, p. 7.
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SE - is deze 'open' of 'besloten'? - en het oogmerk van de betrokken
voorschriften.

De grens van een statutaire en contractuele inrichtingsvrijheid ligt naar
mijn mening in elk geval bij die voorschriften die dwingend beogen externe
belangen te beschermen. Voor zover het Statuut (of het subsidiair
toepasselijke nationale recht) een duidelijke 'exteme waarborgfunctie'
vervult, in die zin dat zij beoogt de belangen van (minderheids-) aandeelhou-
ders, werknemers en crediteuren te beschermen, mogen de partners niet
bij statutaire of contractuele regeling daaraan derogeren." Daarbij denk
ik in eerste instantie aan de regels inzake de oprichting van de SE (artikelen
17 tim 37bis VO.)85,het bijeenbrengen en instandhouden van het kapitaal
en het vermogen (artikelen 38 e.v. Vo.), de vertegenwoordiging van de
SE (artikelen 62 lid I, 63 lid 1 en 66 lid 1 Vo.), het opstellen, doen
controleren en publiceren van haar financiele gegevens (artikelen 101 e.v.
Vo.), de wijziging van haar statuten (artikel 97 Vo.), alsmede haar
ontbinding en liquidatie (artikelen 115 e.v. Vo.). Te denken valt ook aan
de procedurele regels die de aanvullende richtlijn voorschrijft voor de keuze
of wijziging van het medezeggenschapsmodel (artikel 3), alsmede de
minimumvoorwaarden die zij stelt aan de diverse modellen, met name
betreffende informatie en consultatie.

Naarmate meer belangen bij de vennootschap zijn betrokken dan die
der aandeelhouders, hetgeen het geval zal zijn als de vennootschap meer
'open' trekken vertoont, moet naar mijn mening meer gewicht worden toege-
kend aan deze functie van het communautair-wettelijke statuut. Deze regels
behoren te prevaleren boven afwijkende bepalingen die de aandeelhouders
onderling hebben vastgesteld. In het geval dat de statutaire inrichting van
de SE in strijd is met deze op 'waarborg' gerichte voorschriften zijn de
betreffende statutaire bepalingen - in Nederland - nietig." Ook een
contractuele inrichtingsvrijheid vindt hier haar grens. Evenals in de statuten
mogen bij overeenkomst (wettelijke en/of statutaire) regels van regelend

84 Timmerman, 'Waarom hebben wij dwingend vennootschapsrecht?', in 'Ondememings-
rechtelijke contracten', IvO or. 14, p. 8; zie ook TVVS 9217, p. 165.

85 Waaronder de verplichting tot verkrijging van een ministeriele verklaring van geen bezwaar
en een notariele akte, a1smedede inschrijving in het handelsregister; zie boofdstuk 3, §3.7.

86 Immers het daaraan ten grondslag liggendeava-besluit is nietig (art. 2: 14BW). De rechtsper-
soon-SE is dus niet nietig, maar kan (vervolgens) wei door de rechtbank worden ontbonden
(art. 2:21 BW). Deze bevoegdheid is niet discretionair. De rechtbank kan de rechtspersoon
een tennijn stellen om zich a1snogaan de wettelijke eisen aan te passen (lid 2); zie Timmer-
man, 'Zijn de materiele kenmerken van de rechtspersoonsvormenverdwenen?', WPNR 6030,
p.878.
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recht worden aangevuld of zelfs opzij worden gezet. 87 Zij mag echter niet
tot doel hebben om (dwingende) wettelijke of statutaire regelingen bij voort-
during te frustreren of buiten werking te stellen." Overtreding van een
dwingende wetsbepaling leidt tot nietigheid van de rechtshandeling (artikel
3:40 lid 2).89

In meer 'besloten' verhoudingen daarentegen, zoals bij de joint venture
en de enkele dochter - met name als een '403-verklaring' is afgelegd en
de belangen van crediteuren vergaand worden bescherrnd'" -, ben ik
geneigd de belangen van de partners meer op de voorgrond te plaatsen.
In dergelijke gevallen zullen externe belangen bovendien geen of slechts
een zeer geringe rol spelen. Weliswaar mogen de eventueel bij de vennoot-
schap betrokkenen ook hier niet - in een 'race to the bottom' - onbe-
schermd worden gelaten?!, nietternin behoort in deze gevallen meer ruimte
te bestaan om bij overeenkomst te varieren op het vennootschappelijke sta-
tuut. 92

Timmerman onderscheidt nog drie motieven voor dwingend vennoot-
schapsrecht." Zijn bespreking van het Nederlandse nv- en bv-recht is mijns
inziens ook toepasselijk op de 'open' SE met zetel in Nederland. Hij wijst
op: (i) het doelgebonden karakter van de (werkzaamheden van de) vennoot-
SChap94; (ii) een zo doelmatig mogelijke inrichting van de rechtspersoon
met het oog op een eenvoudige deelname aan het vennootschappelijke
verkeer"; en (iii) een zuivere onderscheiding tussen de diverse 'vennoot-
schappelijke instituties?". In 'besloten' verhoudingen moet ook aan deze

87 Slagter, Compendium, p. 130. Frielink, 'Onmogelijke of uiterst bezwaarlijke overdraag-
baarheid van aandelen en certificaten', TVVS 9117, p. 180.

88 Handboek, or. 181.6 (p. 291), or. 217.1 (p. 374). Frielink, t.a.p.
89 Als de bepaling uitsluitend strekt tot bescherming van een der partijen bij een meerzijdige

rechtshandeling leidt strijd hiermee tot vemietigbaarheid van de rechtshandeling, voor zover
niet iets anders uit de strekking van de bepaling voortvloeit.

90 Toepassing van art. 2:403 BW op de SE met zetel in Nederland leid ik af uit art. \05 Va.
jo. art. 57 richtlijn 4. Zie hoofdstuk 4, § 5.3.

91 Timmerman, TVVS 9217, p. 165.
92 Timmerman, in 'Ondememingsrechtelijke contracten', p. 8.
93 Timmerman, in 'Ondernemingsrechtelijke contracten', p. 7- \0. Zie ook Slagter, 'Onderne-

mingsrechtelijke contracten", TVVS 911J2, p. 305.
94 Wat de SE betreft wijs ik op art. 74 lid 2 Vo. op grond waarvan aUe leden van de organen

het belang van de SE in acht nemen en met name de belangen van aandeelhouders en
werknemers; tedenken valtook aan de regeling inzake tegenstrijdig belang en de (civielrech-
telijke) aansprakelijkheid in gevaJ van onbehoorlijke taakvervuUing (artt. 77 tim 80 Vo.).

95 Zo is uitdrukkelijk bepaaJd dat de SE een rechtspersoon is (art. I lid 4 Vo.).
96 Daarmee wordt bedoeld dat de vennootscbap-rechtspersoon aan de hand van een aantaJ mate-

riele kenmerken wordt 'geetiketteerd', en zich daardoor onderscheidt van overige rechtsvor-
men. Timmerman, WPNR 6030, p. 877-879; hij wijst op de relativerende invloed van de
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motieven voor dwingend vennootschapsrecht minder waarde worden
gehecht. De partners in een joint venture-SE dienen voldoende vrijheid
te hebben om hun intern-vennootschappelijke verhouding onderling nader
te regelen.

4.2.2 Statutaire versus contractuele voorschriften

De structurele inrichting van en de verdeling van bevoegdheden binnen
de vennootschap dienen bij voorkeur statutair te worden geregeld. Een
statutaire grondslag waarborgt niet aIleen openheid (ministerieeI en notarieeI
toezicht alsmede publicatie in het handelsregister), maar ook dat de in de
wet of statuten aangewezen vennootschapsorganen in de gelegenheid worden
gesteld om zich over de regeling uit te laten. 97 Deze argumenten, die mijns
inziens voornamelijk aanknopen bij 'open' verhoudingen, geven echter
tegelijkertijd de aantrekkelijkheid van een contractuele regeling aan: zij
kan geheim blijven en is niet onderworpen aan een preventief toezicht,
waarbij ook nog eens aan de departementale richtlijnen wordt getoetst."

Hiervoor werd duidelijk dat het Statuut de partners in de gelegenheid
stelt om statutair de interne structuur nader in te vullen. Binnen de hiervoor
aangegeven grenzen - de externe waarborgfunctie van dwingende
cornrnunautair-wettelijke voorschriften - zouden zij deze regelingen nader
kunnen aanvullen via contractuele regelingen. Dat naar Nederlands recht
ruimte aanwezig moet worden geacht voor een contractuele vormgeving
van het inwendige vennootschappelijke bestel leidt ik onder andere af uit
HR 19 maart 1975, NJ 1976, 267 (HVAlWestertoren Ill). In deze zaak
sanctioneerde de HR een aantal voorschriften in de samenwerkingsovereen-
komst tussen structuurvennootschap HVA en Socfin omtrent de (wijze van)
samenstelling van de Rve bij HVA.99 In paragraaf 4.3.2 kom ik hier uit-

omzettingsregeling in art. 2: 18 BW op deze materiele kenmerken. Zo wijzen het verplicht
gestelde toezicht en medezeggenschap, de incompatibiliteitenregeling in het dualistische stelsel
(art. 62 lid 3 Vo.), de stringente taak- en bevoegdheidsverdeling tussen RvT en het leidingge-
vendeorgaan (art. 63 lid 1 Vo.), de bevoegdheden van de RvT, a1smede het meerderheidsbe-
ginsel (en het ontbreken van quorumeisen) in het kader van de besluitvorming op een SE
die primair bedoeld is voor 'open', geinstitutionaliseerde verhoudingen.

97 Van der Grinten, 'Contractuele bedingen omtrent inrichting en structuur van nv en bv', NY
1976, p. 73-76. Bovendien kunnen bij contractuele regelingen problemen ontstaan wat de
binding ten opzichte van derdenJopvolgende functionarissen betreft; Timmerman, in
'Ondernemingsrechtelijke contracten', p. 4. Zij werken slechts 'inter partes', aldus Oertle,
diss., p. 111; vgl. Hiisemann, diss., p, 88.

98 Slagter, Compendium, p. 130.
99 Zie ook SER 20 dec. 1985, NY 64/3, mei/juni 1986, p. 118-121: 'Beslissing ex art. 268

lid 9 en 10, Boek 2 BW (ODS)', m.nt, Yan Schilfgaarde.
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voeriger op terug. Daarnaast laat boek 2 BW uitdrukkelijk ruimte voor
stemrechtovereenkomsten tussen aandeelhouders'?', een onderlinge
regeling tot samenwerking (artikelen 2: 153 lid 3 d en 155 lid I c BW) en
een contractuele geschillenregeling (artikeI2:337 BW). Dit neemt niet weg
dat belangen van derden met zich mee kunnen brengen dat sommige
contractuele regelingen, met het oog op publicatie in het handelsregister,
een statutaire grondslag behoeven. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan nuance-
ringen van de taak- en bevoegdheidsverdeling tussen organen. lOl

4.3 Nadere contractuele regelingen met betrekking tot de interne structuur

4.3.1 Samenstelling enfunctie van de RvT of het bestuursorgaan

Afhankelijk van de samenstelling en functie van de RvT ofhet bestuursor-
gaan zouden de partners de toezichthoudende taak van beide organen kunnen
verruimen of beperken. Bij stemovereenkomst zouden de partners zich
kunnen verbinden om aldus te stemmen dat ieder van hen gelijkelijk
vertegenwoordigd is in de RvT of het bestuursorgaan.l'" Artikel 69 lid
4 Vo. verklaart uitdrukkelijk dat de verordening geen afbreuk doet aan
nationale wetgevingen op grond waarvan een rninderheid van aandeelhouders
een deel van de leden van de organen kan benoemeri.'?' Naar Nederlands
recht kan de basis voor dergelijke stemrechtovereenkomsten worden
gevonden in artikel2:24a lid lb BW.I04

100 Art. 69 lid 4 Yo. jo. art. 2:24a lid 1 b BW; Hendriks-Jansen, 'Stemovereenkomsten", NV
60/1, p. 6-13; Westbroek, 'Statutaire casu quo contractuele regelingen voor de tussenkomst
van derden bij geschillen'; NV 60/1, p. 13-20; Handboek, Dr. 217.1, p. 374 e. v.

101 Contractuele regelingen vervullen hier slechts een aanvullende werking; zie Van den Hoek,
in 'Onderoemingsrechtelijke contracten", p. 84. Volgens Oertle verdient het de voorkeur
om regelingeo omtrent besluitvorming (meerderheid, quorum), bestuur en vertegenwoordiging
alsmede de overdraagbaarheid van de aandelen statutair vast te stellen; diss., p. 115/116,
123/124/125.

102 Handboek, Dr. 217.1, p. 374/375.
103 10 art. 93 Statuut 1975 werd nog een eigen regeling omtren! s!emovereenkomsten gegeven.
104 De aandeelhouder is in het stemrecht "een eigen recht gegeven om zijn belang in de

vennootschap te dienen". Dit sluit echter niet uit dat hij bij de uitoefening van zijn stemrecht
aile bij de vennootschap betrokken belangen dient af te wegen. Het staat hem echter vrij
om aan zijn eigen belang grote waarde te hechten; zie Van Schilfgaarde, 'Van de BV en
de NV', nr. 67, p. 173 e.v.; vgl. ook Handboek, Dr. 217.1 (p. 374 e.v.); Westbroek, NV
60/1, p. 13-20; Maeijer, oratie 1964, p. 16. Zie HR 13 febr. 1942. NJ 1942,360 (8aus/De
Koedoe I); HR 30juni 1944, NJ 1944/1945,465 (Wennekes); HR 13 nov. 1959, NJ 1960,
472 (Distilleerderij Melchers); HR 19 febr. 1960, NJ 1960.473 (Aurora). Hendriks-Jansen,
NV 6011, p. 6-13 distilleert uit deze arresten enkele voorwaarden waaraan stemovereen-
komsten moeten voldoen: (i) de stemovereenkomst mag aandeelhouders Diet bij voorbaat
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In het gevaJ dat beide organen compleet 'transpararu' zijn - geheel
zijn samengesteld uit (gelijkdenkende) 'aandeelhoudersvertegenwoordigers'
(zie § 4.1.1) - zou op grond van de onderlinge regeling tot samenwerking
de RvT of het bestuursorgaan het karakter kunnen krijgen van een 'policy'
of' shareholderscommittee', waarin het gemeenschappelijke groepsbeleid
wordt vastgesteld en een frequent toezicht op het beleid van het leidingge-
vende orgaan respectievelijk de leidinggevende personen wordt uitgeoef-
end.'?' De toezichthoudende taak zou dan statutair kunnen worden
verruimd door: (i) een verlaging van de percentages (5%-25%), waarvan
de goedkeuringsbevoegdheid afhankelijk is (artikel 72 lid 1 Vo.); (ii)
vaststelling van andere categorieen goedkeuringsbesluiten (lid 2); (iii)
toekenning aan de RvT van de bevoegdheid om tezamen met het leiding-
gevende orgaan dejaarrekening vast te stellen (artikel 82 lid 4 Vo.); (iv)
uitbreiding van de aan de taakverruirning inherente verificatiebevoegdheden
van de RvT (artikel 64 lid 4 Vo.).

Is een dergelijke kwalificatie uitgesloten, omdat bijvoorbeeld ook
werknemersvertegenwoordigers zitting hebben in de RvT ofhet bestuursor-
gaan - ik denk in dat gevaJ aan het gemitigeerde regime (§ 4.1.2) - dan
kunnen de partners deze bevoegdheden, in aanvulling op de mogelijkheden
die het Statuut biedt (zie § 4.1.3), zoveel mogelijk beperken. Statutair
zouden zij dan de ava bevoegd kunnen maken om in overige gevallen te
beslissen. Het Statuut staat er mijns inziens niet aan in de weg dat de RvT

iedere mogelijkheid ontnemen om zelfstandig tot een belangenafweging te komen: dat zou
een vervreemding van het stemrecht betekenen; (ii) de contractuele binding mag niet op
een wijze of onder omstandigheden geschieden waardoor/waaronder de overeenkomst tot
maatschappelijk onbetamelijke gevolgen lOU leiden; (iii) stemovereenkomsten die de strekking
hebben om (dwingende normen van (on-) geschreven) vennootschapsrecht te frustreren zijn
nietig wegens strijd met de open bare orde. Te denken valt aan stemmenverkoop, binding
van het stemrecht aan de instructies van bestuurders/commissarissen (zie art. 93 Statuut
1975) en overeenkomsten waarbij zwaardere eisen worden gesteld aan meerderheid en quorum
bij besluiten van de ava om bindende voordrachten te doorbreken.

105 Er kunnen statutaire voorwaarden worden gesteld aan de benoembaarheid van aandeelhouders-
vertegenwoordigers (art. 69 lid 3 Yo). Raaijmakers, 'Slagter-bundel", p. 218/219. Het gaat
uitdrukkelijk niet om een met bevoegdheden uitgebreide aandeelhouderscommissie a1s bedoeld
in de Nederlandse structuurregeling (art. 2: 158/268 lid II BW); zie o.a. Van den lngh,
'Naar een uitbreiding van de bevoegdheden van de aandeelhouderscommissie?', WPNR 6068,
p. 805-807. Vgl. Hiisemann, diss., p. 85: naast ofin plaats van een AR kan een zogenaamde
'Beirat' worden ingesteld, die op grond van de statuten of een contractuele regeling "als
'Schaltstelle der Macht' fungiert". Een voorbeeld van een statutaire (wettelijke) en contractuele
vervlechting van regels betreft de naast de RvC ingestelde Commissie van Advies bij de
structuur-nv S.E.P. Zie Van der Burg, 'Een statutaire Commissie van advies bij een
structuurvennootschap', TVVS 90/3, p. 65/66; reactie van Van LoonIRietveld, TVVS 90111,
p.289.
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bijvoorbeeld een statutaire goedkeuringsbevoegdheid wordt verleend die
ligt bij 25 %, terwijl de ava beslist om trent goedkeuring van bestuursbeslui-
ten waarmee meer dan 5% van het geplaatste kapitaal gemoeid is. 106 Ook
in een dergelijke 'structuurplichtige' joint venture-SE mag echter niet
worden uitgesloten dat commissarissen zich contractueel aan de partners/aan-
deelhouders kunnen binden.

4.3.2 HVAlWestertoren

In deze situatie is van groot belang dat er naar (het subsidiair toepasselij ke)
Nederlands recht - ondanks het dwingende karakter van de regels terza-
ke - toch enige ruimte bestaat voor de partners am een orgaan als de Rve
bij overeenkomst nader samen te stellen: zie HR 19 maart 1975 (HVA/Wes-
tertoren III). 107

In de samenwerkingsovereenkomst tussen structuurvennootschap HVA en aandeelhou-
der Socfin werd bepaald dat: (i) te allen tijde 114 van het totale aantal commissarissen
in de ReC van HVA op voordracht van Socfin zal worden benoemd, met een
minimum van twee; (ii) nieuwe commissarissen zich (individueel) jegens de RvC
bereid moeten verklaren om dit voordrachtsrecht van Socfin te respecteren; (iii)
zowel HYA a1s Socfin kunnen verhinderen dat een persoon tot commissaris wordt
benoemd, waarvan zij gemotiveerd kunnen aantonen dat tegen hem/haar de door
hen gegronde bezwaren bestaan. De HR was van oordeel dat deze contractsbepaling
"op zichzelf niet strijdt met een van de in het onderdeel genoemde artikelen in bet
Wetboek van Koophandel" , i.e. de structuurregeling in de toenmalige artikelen 50c
laatste zin, 52h lid 2 laatste zin en lid 6 WVK.'08

Ondanks de kritiek die deze uitspraak heeft opgeroepen'?", lijkt de HR

t06 § 14departementale richtlijnen staat toedat de ava of een ander vennootschapsorgaan bevoegd
wordt gemaakt om naast de RvC goedkeuring te verlenen aan besluiten a1s bedoeld in de
artt. 2: 164/274 BW. WeWauwij st er op dat moet worden voorkomen dat de RvT goedkeuring
onthoudt aan besluiten die in overeenstemming met de wens van de ava zijn genomen: "In
order to take fully into account the property rights of the shareholders, a final decision by
the general meeting must be institutionalized in such situations of conflict"; zie CML Rev.
29, 1992, p. 49l.

t07 NJ 1976,267. Zie ook Raaijmakers, diss., p. 208-210 (nrs. 320/321); Yan der Grinten,
NY 1976, p. 73-76; Westbroek, NY 6011, p. 17; Vanden Hoek, in 'Ondernemingsrechtelijke
contracten', p. 81 e.v., 'De toekornst van de structuurregeling', TVYS 92/11, p. 275 e.v.

t08 Wat de contractuele bepaling betreft dat HVA en haar individuele bestuurders en commissaris-
sen niet mogen meewerken aan een verhoging van het geplaatste en gestorte kapitaal, a1s
Socfin daartegen bezwaren heeft, oordeelt de HR dat zulks niet in strijd is met tekst en strek-
king van art. 39d WvK.

109 Volgens Van der Grinten, NY 1976, p. 73-76, staan deze bepalingen op gespannen voet
met de tekst en geest van de structuurregeling. Op grond van de artt. 2: 1581268 leden 2

254



De SE als joint venture

hier kennelijk met oog voor de samenwerking en het vereenvoudigen van
centrale leiding een zekere ruimte aan partijen te willen iaten om afspraken
te maken met betrekking tot de inrichting van een structuurvennootschap,
met name wat de samenstelling van de Rve betreft.!'? Zo bezien wordt
een zekere ruimte geboden voor een nadere, contractuele profiiering van
de leden van de Rve. Mogelijk lijkt mij dat in een overeenkomst kwaliteits-
eisen worden gesteld aan commissarissen, die eventueel verder gaan dan
§ 6 departementale richtlijnen toestaat. Te denken valt niet slechts aan
nationaliteit, woonplaats, deskundigheid en ervaring van de voorgedragen
kandidaat, maar ook aan de voorwaarde dat de kandidaat in dienst is van
een der partners of een groepsrnaatschappij'!' dan wel- ruimer geforrnu-
leerd - het vertrouwen geniet van een hunner. 112 In samenhang met der-
gelijke kwaliteitseisen zouden de bezwaargronden als bedoeld in artikei
4 (IT b) RI. jo. artikel 2: 158 lid 6 BW nader kunnen worden geconcretiseerd,
in die zin dat de voorgedragen kandidaat ongeschikt is als de kandidaat
op objectieve gronden niet het vertrouwen geniet van (een van) de con-
tractspartijen.!" Ook mogelijk lijkt mij dat de Rve bij benoeming niet

BW benoemt de R vC haar eigen leden en kan zij daarbij niet door" enige bindende voordracht
worden beperkt". Bovendien doorbreekt de regeling het evenwicht tussen 'kapitaa1' en
'arbeid'. Noch de vennootschap zelf, noch een venoootschappelijk orgaan kan bij
overeenkornst resp. bij besluit de bevoegdheden van organen beperken, uitsluiten of uit-
breiden. Uitsluitend de personen die deel uitmaken van haar organen kunnen gezamenlijk
contractueel disponeren over de structuur van de venoootschap, aldus Van der Grinten.

110 Westbroek, NV 60/1, p. 17. Raaijmakers, diss., p. 2091210 (nrs. 320/321), 'Over farnilie-
rechtelijke betrekkingen', p. 181, noot 58; zie ook 'Slagter-bundel', p, 219/220, noot 21.
De beslissing laat zich naar mijn mening niet slechts verklaren doordat in de onderhavige
zaak een enqueteprocedure centraal stond en de rechtsgeldigheid van deze bepalingen in
de samenwerkingsovereenkornst slechts zijdelings aandacht kregen. Ook de contractuele
(in plaats van statutaire) grondslag van de binding kan m.i. de HR Diet tot deze uitspraak
hebben bewogen; anders Van der Grinten, NV 1976, p. 73-76. Volgens Van Schilfgaarde
kon de HR anders oordelen, nu de overeenkornst toelaat dat de RvC gemotiveerd kan afwijken
van de voordracht van Socfin; zie 'Van de BV en de NY', nT. 142, p. 334/335.

III Let wei: niet een afhankelijke maatschappij (art. 2:160 BW).
112 Het betreft de hoedanigheid van de kandidaat. Negatief geformuleerd, zouden de incompati-

biliteiten als bedoeld in art. 69 lid 2 Vo. jo. art. 2: 160 BW contractueel kunnen worden
uitgebreid; zie Van den Hoek, in 'Ondernemingsrechtelijke contracten', p. 85/86. Ik: wijs
ook nog op de contractuele variatie op de structuurregeling bij Fokker, waarbij aandeelhouder
Dasa vijf personen voordraagt tot commissaris, de Nederlandse staat een commissaris
benoemt, en de overige drie door de RvC zelf worden voorgedragen; zie Timmerman,
'Fokker-Dasa', TVVS 92/10, p. 260-262.

113 SER 21 okt. 1983, NV 1984, p. 110 (Amfas), m.nt. Van Schilfgaarde: op ongeschiktheid
van de voorgedragen kandidaat wegens het ontbreken van vertrouwen kan slechts dan terecht
een beroep worden gedaan (door i.c, de COR van Amfas Groep nv), indien en voor zover
voor dit ontbreken van vertrouwen voldoende objectieve gronden worden aangevoerd en
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naar behoren zal zijn samengesteld, als de betrokken kandidaat niet voldoet
aan de overeengekomen profielschets. Dergelijke afspraken behoren tot
"de mede in aanmerking te nemen omstandigheden van het geval", die het
oordeel omtrent bovengenoemde bezwaargronden kunnen beinvloeden, doch
deze niet kunnen uitbreiden.!" Houdt de Rve zich niet aan de afspraak
dan kunnen ava en OR bezwaar maken!", waarbij de OK rnijns inziens
rekening zal dienen te houden met de invulling die partijen hebben gegeven
aan hetgeen in het concrete geval een samenstelling naar behoren in-
houdt.!"

Wat de benoerning van concernfunctionarissen tot commissaris betreft,
merk ik nog op dat noch de SER, noch de OK (na 1 augustus 1987) van
mening zijn dat bij een dergelijke benoeming de Rve in het algemeen "niet
naar behoren zal zijn samengesteld" .117 In de 'Kodak-zaak,"8 overwoog
de OK weliswaar dat de Rve in voldoende mate onafhankelijk dient te zijn,
ook ten opzichte van het belang van de 'moeder", maar dat daarvan ook
sprake kan zijn in het geval dat een meerderheid der comrnissarissen
concernfunctionarissen zijn. De feiten en omstandigheden van het concrete
geval zijn beslissend, aldus de OK (r.o. 3.2).119 Tenslotte zij nog opge-
merkt nog dat de HR in beginsel toestaat dat commissarissen (en bestuur-
ders) zich (individueel) verbinden om zich in de uitoefening van hun functie

aannemelijk gemaakt (i.c. was dat niet het geval). Zie voor een overzicht van de beslissingen
van de SER en de OK: Van Schilfgaarde, 'Van de BV en de NV', Dr. 141, p. 331-333

114 Aldus Van Schilfgaarde in zijn noot bij SER 20 dec. 1985 (ODS), NV 64/3, mei/juni 1986,
p. 121. In casu had ODS zich in een samenwerkingsovereenkomst tegenover haar enig
aandeelhouder (BL) verbonden om geen personen tot commissaris te benoemen waartegen
BL "op redelijke gronden bezwaar zou kunnen maken". In zijn beslissing ex art. 2: 168 lid
9 en 10 BW stelt de SER: "Daargelaten of bovenbedoelde clausule rechtsgeldig is gezien
het dwingendrechtelijke karakter van het structuurregime dat voor ODS geldt, het dagelijks
bestuur (van de SER, CRH) is gehouden de bezwaren van de a.v.a. uitsluitend te toetsen
aan de in de wet genoemde gronden. "

115 Handboek, nr. 284.1, p. 497.
116 Van den Hoek, in 'Ondememingsrechtelijke contracten', p. 89.
117 SER l6 sept. 1983, NV 1983, p. 233 e. v. (Cyanamid), m.nt. Van Schilfgaarde. Eendergelijk

bezwaar wordt door de SER niet slechts marginaal getoetst (SER 21 okt. 1982, NV 1983,
p. 56 (Mobil Oil». SER 16 maar! 1979, NV 1979, p. 94 (Standard Electric): in het a1gemeen
moet in de RvC ook zitting hebben een persoon met kennis en ervaring op het terrein van
sociale verhoudingen.

118 OK 2 febr. 1989, NJ 1990, 86 (m.nt. Ma), TVVS 89/8, p. 202, NV 67, p. 120.
119 In casu brachten deze, in combinatie met het feit dat de betrokken commissarissen nooit

in Nederland gewoond of gewerkt hebben, geen of onvoldoende inzicht in of kennis hebben
van de Nederlandse sociaJe en economische verhoudingen en de Nederlandse taal nietspreken
(vgl. de Cyanamid-casus), met zich mee dat de onafhankelijkheid van de RvC risico's kan
lopen en dat een bijzonder belang bij een dergelijke samenstelling van de R vC moet worden
aangetoond.
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op een bepaaJde wijze te gedragen. Dergelijke sternrechtovereenkornsten
zijn dus in principe geoorloofd.P"

Bestaat er kortom ruimte voor de partners om gelijkgezinde commissarissen
te benoemen en aan zich te binden, aan dergelijke afspraken dienen - op
straffe van nietigheid - weI enkele voorwaarden te worden gesteld: 121

(i) AIle betrokkenen - bestuur!", OR, ava en Rve - moeten met de
contractuele regeling hebben ingestemd. Alleen zo kunnen zij zelf aile voor-
en nadelen van de getroffen regeling wegen en verdisconteren.
(ii) De afspraak moet in het belang van de vennootschap zijn.
(iii) Zij mag niet in strijd zijn met de (ter bescherming van externe belangen
vastgestelde) dwingende wettelijke en statutaire bevoegdheidsverdeling.
De afspraak mag dan ook niet het aanbevelingsrecht van ava, OR en bestuur
frustreren.

Dat het ook mogelijk is om in een structuur-nv naast de RvC een op contract
gebaseerde adviescommissie in te stellen laat de nv S.E.P. zien: bij samenwerkings-
overeenkomst tussen de aandeelhouders en de betrokken nv is een Commissie van
Advies (CvA) ingesteld, die haar taken, bevoegdheden en samenstelling ontleent
aan hetgeen in het contract is geregeld. In de statu ten wordt de CvA vermeld en
voorts bepaald dat de door de Raad van Bestuur (RvB) opgestelde electriciteitsplan-
nen, financieel-economiscbebeleidsplannen en operationele jaarplannen aan de CvA
ter advisering worden voorgelegd. Deze adviezen worden vervolgens door de RvB
voorgelegd aan de RvC. In de CvA hebben uitsluitend aandeelhoudersvertegenwoordi-
gers zitting. Zij kunnen ook als ava nog eens goedkeuring verlenen of onthouden
aan deze plannen.F'

120 Westbroek, NV 60/1, p. 17. lie ook de overeenkomst tussen Dasa, Staat en Fokker, op
grond waarvan commissarissen bij Fokker rich onderling contractueel moeten verbinden
om de benoeming overeenkomstig de voordrachten te laten plaatsvinden; zie Timmerman,
TVYS 92110, p. 260. Anders Van der Grinten, NY 1976, p. 74175: anders dan stemrechtover-
eenkomsten tussen aandeelhouders zijn dergelijke afspraken tussen commissarissen en bestuur-
ders nietig wegens strijd met de openbare orde. Zij moeten het vennootschappelijke belang
en het beginsel van collegialiteit in acht houden. De besluitvorming binnen de RvC en het
bestuur moet zelfstandig en naar eigen inzicht plaats kunnen vinden. Dat is alleen anders
als de afspraak in het belang van de vennootschap is.

121 lie Van den Hoek, in 'Ondernemingsrechtelijke contracten', p. 87/89.
122 Ook al wordthet bestuur, anders dan in art. 2: 158lid4 BW, in art. 4 Rl. niet de bevoegdheid

toegekend om aanbevelingen te doen voor de benoeming van commissarissen.
123 lie Van der Burg, TVVS 90/3, p. 65/66; reactie van Van Loon/Rietveld, TVVS 90111,

p. 289. Van der Burg is van mening dat deze informatievoorsprong het evenwicht tussen
aandeelhouders en werknemers, zoals beoogd door de structuurregeling, ondermijnt. Hij
pleit voor een andere rechtsvorrn: de vereniging of een publieke rechtspersoon. Van
LoonlRietveld stellen daarentegen dat de CvA slechts op de samenwerking tussen SEP en
de electriciteitsproduktiebedrijvengestoelde en gerichte taak en bevoegdheden heeft. Daarnaast
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4.3.3 Nadere regels met betrekking tot de bestuurstaak

Een meer rechtstreekse invloed op het beleid binnen de SE zou kunnen
worden bewerkstelligd door benoeming van (een van) de partners tot
bestuurder(s) van de SE (artikel 69 lid 1 Vo. jo. artikel 2: 11 BW). 124

In het monistische model kunnen bij de statuten of, bij gebreke daarvan,
bij besluit van de ava aan de deIegatie voorwaarden worden verbonden
(artikel 66 lid 2 Vo.). Niet uitgesIoten is dat aan de delegatie bijvoorbeeId
als voorwaarde wordt gesteId dat sIechts een partner aIs leidinggevend
persoon (formeel bestuurder) kan worden benoemd.!"

In het geval dat een van de partners wordt benoemd tot bestuurder van
de joint venture-SE kan in de daaraan ten grondslag liggende onderIinge
regeling tot samenwerking - in niet joint venture-verhoudingen wordt ook
weI gesproken over 'beheersovereenkomst' ('managementcontract')126 -
worden bepaald dat de rechtspersoon-bestuurder vrij is in de benoeming
van zijn eigen natuurlijke persoon-bestuurder die in feite als bestuurder
van de SE zal optreden."?

bestaat een RvC die een (meer dan wettelijk vereist) aantal bestuursbesluiten moet goedkeuren,
zodat de bevoegdheden OR onaangetast blijven.

124 Art. 69 lid I Vo. laat toedat art. 2: 11 BW strengere voorwaarden steltaan de 'tweedegraads-
bestuurder': het moet gaan om een rechtspersoon (dus nieteen willekeurigjuridisch lichaam);
een ieder (dus niet een aangewezen vertegenwoordiger) die ten tijde van het ontstaan van
aansprakelijkheid bestuurder is van de rechtspersoon-bestuurder is tevens (dus naast de
rechtspersoon) hoofdelijk aansprakelijk. Ook een rechtspersoon kan lid zijn van de RvT
(of toezicbthoudend lid van het bestuursorgaan); art. 69 lid 1 Vo. laat echter ruimte aan
art. 2: 140 lid 1 BW, op grond waarvan de RvC uit natuurlijke personen dient te bestaan.
Zie ook § 100 AktG. De commissarisfunctie vraagt om een persoonlijke taakvervulling;
zie Huizink, diss., p. 122; Commissie Harmonisatie Vennootschapsrecht, advies van 27
jan. 1992, p. 23.

125 Vgl. ook art. 69 lid 1 Vo. Zie ook art. 5 ontwerp-richtlijn 5.
126 De beheersovereenkomst kan slechts met goedkeuring van de ava worden gesloten. Zie Fusies

- Suppl. 8 (nov. 1976), V - 2-10; Raaijmakers, diss., p. 82/83 (or. 121), 158/159 (nrs.
237/238). Honee acht een dergelijke overeenkornst in strijd met de dwingende wettelijke
regeling inzake de structuur van de nv en by; 'Managementcontracten', in 'Ondememingsrech-
telijke contracten", p. 23,1141115.

127 Zie omtrent de onwenselijke gevolgen daarvan voor de benoemingsrechten van de ava van
de bestuurde vennootschap: Honee in 'Ondernemingsrechtelijke contracten", p. 19-25: hij
acbt een overeenkomst waarbij de vennootschap iemand tot haar bestuurder benoemt nietig
wegens strijd met dwingende regels omtrent benoeming en ontslag; zie ook de daama
gevoerde discussie, p. 114-119. Zieook Slagter, TVVS9J112, p. 306. Bepleitworden enkele
garanties die moeten zorgen dat de bestuurde vennootschap toch enige zeggenschap behoudt
op de benoeming. In de 50150-jointventure en de 100%-dochter zal dat niet zo bezwaarlijk
zijn nu de ava uitsluitend bestaat uit de partners resp. 100%-moeder zelf.
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Anderzijds zou de ruim omschreven bestuurstaak, naast de communautair-
wettelijke beperkingen!", kunnen worden beperkt door het leidinggevende
orgaan (ofbestuursorgaan) statutair te verplichten om zich te gedragen naar
de aanwijzingen van bijvoorbeeld de ava ofhet 'policy committee' betreffen-
de de algemene lijnen van het te voeren financiele, sociale, economische
en personeelsbeleid. 129 De partners zouden mijns inziens nog verder kun-
nen gaan. In het kader van hun gezamenlijke centrale leiding kunnen zij
- binnen zekere grenzen - ook concrete en bindende instructies geven.
Anders dan in enkelvoudige en meer 'open' verhoudingen kan in de situatie
van een 50/50-joint venture of een 1OO%-dochter geen sprake zijn van een
(voUedige) bestuursautonomie als bedoeld in het 'Forum bank-arrest' .130

Het beleid binnen de joint venture behoort immers te worden afgestemd
op het totale groepsbeleid van de partners. Weliswaar zal dat in de regel
geschieden door overleg en overtuiging (rnanagementtechnieken)."! In
het geval dat bestuurders en commissarissen zich bijvoorbeeld met laten
overtuigen en een eigen koers wensen te varen, is het van belang dat zij
zich ook hebben te schikken naar min of meer concrete richtlijnen, aanwij-
zingen of instructies.!? Een dergelijke 'instructiemacht' veronderstelt
een voomamelijk op de schorsings- en ontslagbevoegdheid berustende afhan-
kelijkheid van de joint venture'P die de interne verhouding binnen de
SE met garandeert. Zoals ik reeds eerder opmerkte zal een instructiemacht,
maar ook een eventueel instructierecht, in casu een statutaire en/of con-

128 vgl. de bevoegdheden van de RvT en het voltallige bestuursorgaan alsmede de bevoegdheden
van de ava.

129 Art. 7 Vo. jo. artt. 2: 1291239 BW jo. § 9 departementale richtlijnen. Statutaire beperkingen
kunnen ook voortvloeien uit art. 72 lid 2 Vo. O.g.v. art. 72 lid 4 Vo. jo. § II (4) AktG
kunnen ook bij besluit van de RvT goedkeuringsbehoeftige besluiten worden vastgesteld.

130 Regelrecht in strijd met de 'Forumbank-regel' lijkt HR 17 dec. 1982, NJ 1983,480, m.nt.
Ma (Bibolini), waarin een zonder statutaire grondslag gegeven ava-besluit tot beperking
van de bestuursbevoegdheid (in principe geen externe, maar wei) interne werking in de
verhouding directeur - nv wordt toegekend; zie Van Sehilfgaarde, 'Van de BV en de NV',
or. 43, p. 125.

131 Timmerman, 'De aansprakelijkheid van de moeder voor de sehulden van de dochter", NV
68/1, p. 13/14, diss., p. 66 e. v.; Raaijrnakers, diss., p. 83 (or. 122), 'Over familierechtelijke
betrekkingen', p. 177/ 184.

132 Te denken valt bijvoorbeeld aan de instruetie dat met een bepaaJd land of met een bepaalde
ondernemer niet mag worden gehandeld, dat een bedri jf( sonderdeel) dient te worden gesloten,
dat de personeelsbezetting moet worden ingekrompen of dat financiele kruisverbanden moeten
worden aangegaan.

133 Timmerman, diss., p. 65/66/72. Maeijer, NV 67/1, p. 6. Zie OK 2juni 1983, zie HR II
juli 1984, NJ 1985,212 (Howson Algraphy J); OK 23juni 1983, NJ 1984,571 (Hyster
II), zie ook TVVS 1983, p. 246; HR to jan. 1990, NJ 1990,466, m.nt.Ma (OGEM), zie
met name ov. 9.3.
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tractuele grondslag behoeven. 134 Ik wijs daarbij niet alleen op uitdrukkelij-
ke bepalingen in de statu ten of de onderlinge regeling tot samenwerking,
maar ook op een statutaire inrichting volgens het monistische stelsel; een
contractuele en tegelijkertijd statutaire inrichting en vormgeving van een
'shareholders committee'; de benoeming van (een van) de partners tot
bestuurder(s) .

In het algemeen wordt in de jurisprudentie" en de literatuur!" ook
een instructiebevoegdheid erkend. Tegelijkertijd blijkt uit die rechtspraak
dat die bevoegdheid wordt begrensd door de eigen rechten en plichten die
de joint venture (of dochter) als rechtspersoon heeft.!" De nadruk wordt

134 Bij deny en bv zal dat niethet geval zijn; Handboek, or. 88, p. 119; Van Achterberg, diss.,
p. 113. Anders Van Solinge, 'Instructiebevoegdheid in concernverhoudingen', in 'Goed
en Trouw' ('Van der Grinten-bundel '), p. 259; Van Schilfgaarde, 'Van de BV en de NV',
or. 43, p. 124, 'Aantasting van concernfinanciering door de actio pauliana en de actie uit
onrechtmatige daad', in: 'Financiele kruisverbanden en andere aspecten van concernfinancie-
ring', Van der Heijden Inst., or. 28, p. 82. Volgens Willmann is niet uit te sluiten dat bet
bestuur van de SE aan de instructies van de ava of de RvT kan worden onderworpen,
aangezien een uitdrukkelij kvoorschrift omtrent deeigen verantwoordelijkheid van het bestuur
ontbreekt (vgl. § 76 AktG), in RdA 1992, Heft 5, p. 325.

135 Hof Arnhem, 90kt. 1974, NJ 1976,42 (Makelaarskantoor van E); OK 21 juni 1979, NJ
1980,71 (Batco) en 73 (VHLF), m.nt. Ma.; OK II maart 1982, NJ 1983,30 (Concernbe-
lang); Rb Den Bosch, 11 maart 1983, NJ 1984, 394 (Kuiken Brabant); Pres. Rb Arnhem,
22 dec. 1987, KG 1988,37 (Amstelland), zieook NV 1988, p. 111; HR 4 dec. 1992, RvdW
1993,4 (Mast Holding BV), zie ook Raaijmakers, 'Meijers/Mast Holding Bv", AA 42 (1993)
4, p. 275-281. Anders: Rb Leeuwarden, 12 nov. 1987, NJ 1988,699 (Interpolacel). Zie
voor een uitvoerigjurisprudentieel overzicht Van Achterberg, diss., p. 104-113.

136 Zie Raaijrnakers, diss., p. 89 (nr. 131), p. 143; Van der Grinten, Handboek, or. 88, p.
118 e.v.; Van Solinge, 'Van der Grinten-bundel", p. 255-266; Van Schilfgaarde, 'Van de
BV en de NV', or. 43, p. 124; Van Achterberg, diss., p. 113/120. Anders Lowensteyn,
'Wezen en bevoegdheid van het bestuur van de vereniging en de naamloze vennootschap',
diss. 1959, p. 61 e.v., Pitlo/Uiwensteyn, p. 277 e.v., 'Het uur der waarheid', 'Slagter-
bundel ', p. 127 e.v.; Timmerman, diss., p. 64 e. v., NY 681l, p. 14; Roelvink , 'Bestuurszelf-
standigheid in concemverhoudingen', in 'Piercing van Schi1fgaarde' (Iva or. 9), p. 45-54;
Raaijmakers, 'Over familierechtelijke betrekkingen', p. 173/184. Zie voor een uitvoerig
overzicht van de diverse opvattingen terzake: Van Solinge (zie hiervoor) en Van Achterberg,
diss., p. 114-119.

137 Bijv. in Howson Aigraphy 1 en Hyster II: "onverlet de eigen rechten en verplichtingen van
de dochtervennootschap naar Nederlands recht"; in Kuiken Brabant: "voor zover door het
volgen van die aanwijzingen de belangen van diegenen, wier rechtspositie afhankelijk is
van die dochterrnaatschappij (m. n. minderheidsaandeelhouders, crediteuren en werknemers;
CRH) (niet) direct of indirect in gevaar worden gebracht in het bijzonder door het volgen
van aanwijzingen welke ertoe strekken of tot gevolg hebben, dat het vermogen van die
dochtermaatschappij (oO.) ongerechtvaardigd wordt benadeeld"; in Amstelland: "De
verplichting van de dochter om aan zo'n instructie gehoor te geven kan echter niet worden
aanvaard ingeval dat voorzienbaar tot gevolg zou hebben dat het voortbestaan van de dochter
daardoor in werkelijk gevaar komt. Het eigen belang van de dochter brengt mee dat haar
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dan gelegd op het eigen vennootschappelijke belang - ingekIeurd door
regeIs inzake kapitaal- en vermogensbescherming, jaarrekeningenrecht,
misbruik en medezeggenschap - dat door de organen van de joint venture
of dochter in acht moet worden gehouden.l"

4.3.4 Instrumentele invulling van het vennootschappelijk belang van de
joint venture-Sli

In een (extreem) 'besloten' verhouding als de SO/SO-joint venture en de
1OO%-dochter, zeker naarmate de belangen van werknemers en crediteuren
beter zijn gewaarborgd - ik denk daarbij aan een recht op informatie en
advies respectievelijk voldoende verhaaIsmogelijkheden ('403-verklaring')
-, is een meer 'instrumentele' invulling van het vennootschappelijk belang
gerechtvaardigd. Het belang van de partners/aandeelhouders die uiteindelijk
met hun investeringen de onderneming instandhouden, speelt dan een
preponderante rol. De joint venture-SE is immers opgezet en wordt in stand
gehouden om dienstbaar te zijn aan de onderscheiden belangen van de
partners. Haar organen zullen zich niet met een beroep op een abstract ven-
nootschappelijk belang mogen "onttrekken aan het door aandeelhouders
en bestuurders in gezamenlijke wilsvorming bepaalde beleid" .139

Miskennen zij de belangen der partners dan kan sprake zijn van
schending van de redelijkheid en billijkheid die men binnen de vennoot-
schappelijke organisatie in acht behoort te nemen (artikeI 2:8 BW).I40
Bij de beoordeling of in de onderlinge betrekkingen naar redelijkheid en
billijkheid is gehandeld, moet niet slechts worden gekeken naar hetgeen
wettelijk, statutair of krachtens besluiten wordt gevorderd. Ook buiten-
statutaire afspraken tussen aandeelhoudersl partners (in het kader van hun
onderlinge regeling tot samenwerki ng), bestuurders en commissarissen "als

( ... ) bestuurders zich dan terecht ( ... ) verzetten".
138 Raaijmakers, 'Over familierechtelijke betrekkingen", p. 172. Het betreft het spanningsveld

tussen economische eenheid en juridische veelheid, recht en feitelijke situatie, (be-
drijfseconomische) doelmatigheid en rechtmatigheid. "(U)ne nette opposition entre la situation
de droit (independance des societes) et la situation de fait (convergence des objectifs et
centralisation du pouvoir de decision)", Guyon, 'Droit des Affaires', p. 552 (nr. 580).

139 Raaijmakers, 'Schoordijk-bundel", p. 211. Hun exteme, op vertegenwoordiging en binding
gerichte, handelen wordt genormeerd door hetgeen intern is overeengekomen: een plicht
of opdracht om die samenwerking naar beste vermogen vorm en inhoud te geven. In zoverre
kan voorbij worden gegaan aan de rechtspersoonlijkheid van de geincorporeerde joint venture
('lifting the corporate veil').

140 Naar mijn mening voigt toepassing van de norm van art. 2:8 BW binnen de organisatie van
de SE uit de algemene verwijzingsregel van art. 7 Vo. Art. 2:8 BW is ook van toepassing
verklaard op de intern-vennootscbappelijke verhouding van het EESV (art. 3 lid I Uvw.).
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zodanig" 141dienen bij die beoordeling te worden betrokken, ongeacht
of zij uitdrukkelijk, schriftelijk of mondeling zijn overeengekornen.'?
Natuurlijk kunnen dergelijke afspraken en feitelijke gedragingen ook worden
gesanctioneerd via het gemene recht: wanprestatie (artikel 6:74 BW) en
onrechtmatige daad (artikel 6: 162 BW).143Doorwerking van contractuele
verhoudingen en feitelijke handelingen (van en als 'organisatie-genoten')
in het rechtspersonenrecht biedt rnijns inziens het voordeel dat de vage norm
van de vennootschappelijke redelijkheid en billijkheid een tastbare inhoud
wordt gegeven. Bovendien wordt een aantal typisch rechtspersonenrechtelijke
sancries ingeschakeld. Inachtneming van de redelijkheid en billijkheid brengt
met zich mee dat men "handelend vanuit de eigen belangensfeer ( ... )
rekening houdt met de andere belangen die in de vennootschap aanwezig
zijn, en deze zo nodig, na afweging van de belangen, ontziet". 144Gebeurt
dit niet of onvoldoende dan kunnen bestuurders worden aangesproken
wegens een onbehoorlijke vervulling van hun taken (artikel 77 Va. jo.
artikel 2:9 BW), kan eventueel decharge worden onthouden'? en dreigt
aansprakelijkheid voor schade jegens de SE.146Een dergelijk handelen
kan in het kader van een enqueteprocedure ook gegronde redenen opleveren
om aan een juist beleid te twijfelen. 147Tenslotte kan op grond van artikel
2: 15 lid 1 b BW ook vernietiging van besluiten worden gevorderd.!"

141 Art. 2: 8 BW. Het moet wei gaan am afspraken in het kader van bun rechtspersonenrechtelijke
betrekking. Zie het commentaar van Winter, WPNR 6001, p. 246-248, bij Rb Zutphen 17
jan. 1991, rolnr. 700h/88 (Uniwest Group BY); vgl. Van der Ploeg, 'De regels die de
betrekkingen 'binnen' de recbtspersoon bebeersen', in 'Nieuw vennootschaps- en
recbtspersonenrecbt' (1992), p. 81/82.

142 Zelfs feitelijke omstandigheden of niet uitgesproken bedoelingen kunnen de totale
privaatrecbtelijkerecbtsbetrekkingtussen betrokkenen binnendevennootscbap-recbtspersoon
als zodanig nader inkleuren. Raaijmakers, 'Schoordijk-bundel ', p. 212/213; 'S BY', AA
40 (1991) 1, p. 84/87, noot bij HR 9 juli 1990, RvdW 1990, 147 (de bedoeling "om voldoen-
de vermogen aan te bouden zolang S BY garant was voor baar groepsmaatschappij K BV").

143 Raaijmakers, preadvies NYvR 1992, p. 56: nakoming van uit de onderlinge regeling tot
samenwerking voortv loeiendeverplichtingenkunnen wordenafgedwongen alsovereenkomst,
maar oak o.g.v. art. 2:8 BW.

144 Maeijer, 'Het belangenconfliet in de naamIoze vennootschap", p. 10.
145 Een uitdrukkelijke regeling omtrent dechargering ontbreekt in het Statuut. UNICE en

ECOSOC badden daar wel op aangedrongen. Ygl. § 120 AktG.
146 De ava of een of meer aandeelhouders die gezamenlijk over ten minste 10% van het geplaatste

kapitaal beschikken, is/zijn bevoegd om met absolute meerderheid der stemmen in naam
en voor rekening van de SE een vordering tot scbadevergoeding in te stellen jegens de leden
van het leidinggevende of bestuursorgaan dan wei de RvT (art. 78 Vo.).

147 Raaijmakers, AA 40 (1991) I, p. 88/89.
148 Zie HR 17 mei 1991 (Lampe/Tonnerna), RvdW 1991, 123 (p. 503, rk., nr. 6); zie

Raaijmakers, 'Besluit van aandeelhouders tot statutenwijziging in strijd met redelijkheid
en billijkheid?', AA 40 (1991) II, p. 10 12. I.e. betrof bet een besluit tot statutenwijziging.
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Ben dreigende miskenning van die belangen door de RvT of het bestuurs-
orgaan kan reeds worden voorkomen door de weigerachtige leden een schor-
sing, overplaatsing of zelfs ontslag in het vooruitzicht te stellen. Weigert
het leidinggevende orgaan zijn medewerking aan een beleid dat door de
partners wordt voorgestaan, dan kan de RvT - zich daarbij (prim air)
richtend naar de belangen der partners - met ontslag dreigen, Dit alles
neemt niet weg dat de organen van de joint venture-SE waakzaamheid
dienen te betrachten ten opzichte van derden. Zij mogen zich niet onder
aile omstandigheden laten bewegen tot een besluit dat nadelig is ofkan zijn
voor bij de dochter betrokken belangen."?

4.4 Conclusies en aanbevelingen

Ook na oprichting van de SE-rechtspersoon blijft er tussen de partners
onderling een contractuele samenwerkingsverhouding bestaan. De intern-
vennootschappelijke betrekkingen binnen de joint venture kenmerken zich
door een besloten en fiduciair karakter."? Ter bescherming van derden
is echter in haar exteme betrekkingen het op de SE toepasselijke communau-
tair-wettelijke statuut van kracht. In zoverre kan de 'corporate' joint venture-
SE dan ook worden beschouwd als een mengvorm of combinatie van con-
tract en instituut. Voor zover niet is gewaarborgd dat de partners - via
een doorslaggevende invloed op de samenstelling van de RvT of het
bestuursorgaan dan wei andere statutaire en/of contractuele regelingen -

Onvoldoende is de stelling (van Lampe) dat de statutenwijziging, waarbij de aanbiedingsre-
geling zou worden omgezet in een blokkeringsregeling, "de kern raakt van het samenwerkings-
verband". De marginale toetsing door de reehter brengt echter met zich rnee dat men moet
stellen en bewij zen dat was afgesproken dat bij unanimitei t tot aandelenoverdracht zou worden
besloten, Zie omtrent deze marginale toetsing: Handboek, or. 224.1, p. 392; De Monchy/Tim-
merman, 'De nieuwe algemene bepalingen van boek 2 BW', preadvies Vereeniging
Handelsreeht (1991), p. 85/86; Van Schilfgaarde, 'Van de BV en de NV', nr. 96, p. 230
e.v.

149 Het spanningsveld tussen doelmatigheid - de gedachte dat de feitelijke, economische en
financiele verwevenheid binnen groepsverhoudingen een zekere belangenverstrengeling teweeg
brengt - en rechtmatigheid - behartiging van bij de dochter betrokken belangen; zie Honee,
diss., p. 147; Timmerman, diss., p. 68/69; Raaijrnakers, diss., p. 144/145, 'Over taak en
verantwoordelijkheid van commissarissen', 'Langman-bundel', p. 1781179. Volgens Maeijer,
NY 67/1, p. 4, dient zowel in open als besloten verhoudingen naast het belang van de
gezamenlijke aandeelhouders het belang van de vennootschap zelf te worden onderscheiden.
Voor de besloten verhouding blijkt dir z.i. uit de toepassing van de geschillenregeling, de
enqueteregeling en de regeling inzake tegenstrijdig belang.

150 De normatieve werking van de redelijkheid en billijkheid die men jegens elkander binnen
de vennootschappelijke organisatie in acht moet houden, wordt sterk ingekleurd door de
op wederzijds vertrouwen berustende relatie tussen de partners.
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centrale leiding binnen de joint venture-SE kunnen uitoefenen, moet worden
gevreesd dat in verhoudingen, waarin de onderlinge relatie tussen de
aandeelhouders en hun zwaarwegende aandeelhoudersbelangen voorop staan,
andere rechtsvormen de voorkeur zullen krijgen.!"

We hebben gezien dat het Statuut 1991 de SE zwaar optuigt met
'toezicht' en medezeggenschap van werknemers, en dat het de ava de
bevoegdheid ontneemt om bestuurders te benoemen en te ontslaan.
Tegelijkertijd wordt echter enige ruimte gelaten voor centrale leiding. Zo
wordt de ava bevoegd geacht met betrekking tot al die onderwerpen ten
aanzien waarvan de verordening haar uitdrukkelijk bevoegd verklaart en
die haar niet op grond van het Statuut, het nationale zetelrecht of de statuten
zijn ontnomen. Een aantal 'kernbeslissingen' wordt haar uitdrukkelijk
gelaten, waarbij bovendien - voor zover niet in strijd met de verordening
- naar het nationale zetelrecht moet worden gekeken. Ik denk daarbij met
name aan de bevoegdheid tot vasts telling en goedkeuring van de jaarreke-
ning. Wat haar invloed op het benoernings- en ontslagbeleid en het goedkeu-
ringsbeleid met betrekking tot bestuursbesluiten betreft, is van beIang dat
de partners in principe de mogelijkheid hebben om invloed uit te oefenen
op de samenstelling van de RvT ofhet bestuursorgaan. Voor zover de zetel-
lidstaat deze mogelijkheid niet uitsluit, kunnen de partners kiezen voor een
monistisch of dualistisch structuurmodel, waarbij werknemers geen medezeg-
genschap wordt toegekend in de structuur van de SE. Bestaat toch
medezeggenschap, dan heeft de voorzitter uit de 'aandeelhouderskring' van
de RvT of het bestuursorgaan een 'wip-positie'; kunnen de RvT of het
bestuursorgaan zeIf een zo beperkt mogeIijke 'Zustimmungskatalog'
opstellen; en kan bij geweigerde goedkeuring een herhaalde goedkeuring
worden gevraagd. Bovendien hebben de partners de mogelijkheid om zich
te benoemen tot bestuurder. Zij kunnen de 'transparante' RvT de functie
van een 'policy committee' toekennen en het leidinggevende orgaan
verplichten zich te richten naar de aanwijzingen van hetzij de ava hetzij
de RvT. Zulks is ook van belang met het oog op een eventuele 'Konzernlei-
tungspflicht', die voor de bestuurders van de 'moeder(s)' ten opzichte van
hun eigen aandeelhouders met zich mee brengt dat zij naar beste vermogen

151 Gedacht kan worden aan personenvennootschappen, de GmbH, de close corporation, de
quasi-partnership en de societe par actions sirnplifiee, het EESV en de Europese cooperatie.
Bij incorporatie van de samenwerking in een nv/bv, AG, SA en SE kan dat anders zijn,
tenzij men de wettelij ke wand aJs (serni-) permeabel beschouwt, Zie Raaijmakers, preadvies
NVvR 1992, p. 47 e.v.

264



De SE als joint venture

hun taken - "een voldoende actieve algemene concernJeiding" - uitoefe-
nen, op straffe van wanbeleid van de rechtspersoon.!"

Ret komt mij niettemin wenselijk voor dat de Commissie in het SE-Statuut
een uitdrulckelijke regeling treft die rekening houdt met de vormgeving van
een SE in joint venture- en dochterverhoudingen. Alvorens ik hieronder
een voorstel doe, zou ik een tweetal uitgangspunten willen formuleren:
(i) zowel de werknemers in de nevenvestigingen als in de dochtermaat-
schappijen van de SE dienen betrokken te zijn bij een van de medezeggen-
schapsmodellen in de SE 153;

(ii) het belang dat de Comrnissie, blijkens haar voorstellen in de diverse
SE-Statuten en ontwerpen voor een vijfde richtlijn, hecht aan een 'toezicht-
houdend element' maakt een vrijstelling hiervan niet opportuun. Mijn
voorstel beperkt zich dan ook tot een mogelijke vrijstelling van medezeggen-
schap binnen de vennootschap.

Geheel in de geest van het huidige Statuut zouden de Lid-Staten vrij kunnen
worden gelaten om te bepalen dat artikel 4 RI. niet van toepassing is ten
aanzien van een 'gecontroleerde' SE, mits de werknemers van die SE
deelnemen in de medezeggenschap in de controlerende onderneming, zowel
wanneer deze laatste een SE is als wanneer deze laatste een vennootschap
naar nationaal recht is en de medezeggenschap in deze vennootschap ten
minste overeenstemt met een van de modellen neergelegd in de artikelen
4 tim 6 van deze richtlijn.P' Een dergelijk voorschrift zou - naast de
vrijstelling van de financiele holding (zie hoofdstuk 3, § 5.4.3) - in de
aanvullende richtlijn kunnen worden vastgesteld.!"

Ret begrip 'gecontroleerde onderneming', als gedefinieerd in artikel
6 Vo. zou ik dan weI willen uitbreiden tot:
(i) de SE waaraan een vennootschap of een of meer afhankelijke maatschap-
pijen alleen of samen voor eigen rekening ten minst de helft van het

152 Raaijmakers, OGEM-enquete (I) en (ll), AA 39 (1990) II, p. 870; Timmerman, diss., p.
57/58172.

153 Als dochtermaatschappijen worden beschouwd vennootschappen of rechtspersonen die voldoen
aan de definitie van dochtermaatschappij van richtlijn 7 (art. 2:24a 8W).

154 Vgl. art. 63b lid 2 sub a ontwerp-richtlijn 5.
155 In art. 3 lid 5 Rl. zou kunnen worden bepaald dat de Lid-Staat bij de beperking van de keuze

of het verplicht stellen van een model rekening houdt met de omvang en de aard van de
vennootschap. In art. 8 lid 3 Yo. kan worden bepaald dat slechts een SE die op grond van
de richtlijn verplichte medezeggenschap heeft, kan worden ingeschreven indien een mede-
zeggenschapsmodel is gekozen overeenkomstig deze richtlijn.
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geplaatste kapitaal verschaffen ('afuankelijke maatschappij' als bedoeld in
de artikelen 2: 152/262 (sub a) BW);
(ii) de SE waarin voor ten minste de helft van het geplaatste kapitaal volgens
een onderlinge regeling tot samenwerking wordt deelgenomen.

De huidige formulering in artikel 6 Vo. knoopt immers aan bij het begrip
'dochtermaatschappij', als bedoeld in artikel2:24a BW, en garandeert niet
dat de 50/50-joint venture of de joint venture waarin meerdere partners
krachtens overeenkomst gezamenlijk ten minste 50% bezitten wordt
vrijgesteld van medezeggenschap in de RvT of het bestuursorgaan.

Een gemitigeerd regime zou kunnen worden bewerkstelligd door in de
verordening - in aanvulling op artikel 62 lid 2 - vast te stellen dat de
Lid-Staten kunnen bepalen dat de leden van het leidinggevende orgaan
worden benoemd en ontslagen door de ava indien de SE een gemeenschap-
pelijke dochteronderneming of een gecontroleerde onderneming is, voor
zover zulks toelaatbaar is op grond van de wettelijke voorschriften voor
naarnloze vennootschappen in het land waarin de SE haar zetel heeft.!"

Zoals ik hiervoor reeds opmerkte is hierover in Brussel, blijkens de
niet-officieel gepubliceerde 'werktekst' uit 1993, inrniddels overeenstemming
bereikt.

5 Twee aspecten die nanw sameohangen met de mogelijkheid om
gezameolijk centrale leiding uit te oefenen

5.1 Inleiding

De mogelijkheid om binnen de joint venture-SE centrale leiding uit te
oefenen zou voor de partners de aantrekkelijkheid van de SE-vorm in
afhankelijke verhoudingen aanzienlijk vergroten. De mate van invloed die
de partners op het beleid binnen de joint venture-SE behouden heeft echter
ook gevolgen voor de vraag of de besturen van de partners zelfstandig
bevoegd zijn om een joint venture-SE aan te gaan. In paragraaf 5.2 stel
ik deze vraag nader aan de orde. Uitgangspunt van mijn betoog vormt de
50/50-joint venture in de vorm van een SE, die door twee SE's wordt
opgericht en in stand gehouden. Wat het toepasselijke nationale recht betreft
knoop ik aan bij het Nederlandse recht. Daarbij ga ik uit van de 'structuur-
plichtige' SE met een leidinggevend orgaan en een RvT die via cooptatie

156 Vgl. art. 63 lid 2 sub c ontwerp-richtlijn 5 (als is gekozen voor het cooptatiemodel).
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wordt samengesteld. Voor de oprichting van een joint venture- en dochter-
SE is wederom een ministeriele verklaring van geen bezwaar nodig alsmede
een notariele akte en inschrijving in het handelsregister.

Indien de joint venture-SE als 'groepsmaatschappij', als bedoeld in
artikel 2:24b BW, kan worden aangemerkt, dan schakelt het subsidiair
toepasselijke Nederlandse rechteen aantal belangrijke normen in. Hiervoor
kwam reeds kort ter sprake dat daarvoor niet zozeer van belang is welke
mate van invloed, zeggenschap ofbeleidsbepaling uiteindelijk als centrale
leiding kan worden gekwalificeerd!", maar veeleer de door de Neder-
landse wetgever beoogde samenhang tussen enerzijds de definitie (' groeps-
maatschappij ') en anderzijds de normen die zij beoogt in te schakelen indien
aan de definitie is voldaan.!" In paragraaf 5.3 besteed ik aandacht aan
een eventuele consolidatieverplichting van de partners met betrekking tot
de financiele gegevens van de joint venture-SE (artikel 2:406 BW).159

5.2 Is het bestuur van de oprichtende SE zelfstandig bevoegd tot het
aangaan van een joint venture-SE?

5.2.1 Toepassing van nationaal recht

De kwestie die ik in deze paragraaf aan de orde zou willen stellen betreft
de vraag of het leidinggevende orgaan van een SE zelfstandig bevoegd is
om tot oprichting van een joint venture-SE te besluiten of daartoe, ter
bescherming van de belangen van aandeelhouders, crediteuren en werkne-
mers, medewerking behoeft van de ava respectievelijk de RvT.

In het Statuut wordt omtrent de oprichting van een joint venture-SE
inhoudelijk niets geregeld. V olstaan wordt met de bepaling dat vennoot-
schappen in de zin van artikel 58, tweede alinea, EEG-Verdrag en andere
juridische lichamen naar publiek- of privaatrecht die overeenkomstig het
recht van een Lid-Staat zijn opgericht en hun statutaire of wettelijke zetel
alsmede hun hoofdbestuur in de Gemeenschap hebben, een gemeenschappe-
lijke dochter-SE kunnen oprichten. Zij moeten hun hoofdbestuur in ver-
schillende Lid-Staten hebben dan weI een vestiging in een andere Lid-Staat

157 Veronderstelt centrale leidingeen dominerende, beslissendeof doorslaggevendezeggenschap
in het beleid binnen de afhankelijke ondememing of is het voldoende om bij voortduring
in staat te zijn een patsteJling te creeren?

158 Zie Raaijmakers, NV 6811 jan. 1990, p. 3-9. Anders Honee, diss., p. 57-59; zie ook Van
Achterberg, diss., p. 73-78.

159 Zie omtrent het begrip groepsmaatschappij ook de artt. 2:361 lid 4, 367 sub c, 370 lid I
sub b, 375 lid I sub f, 377 lid 5, 379 leden 3 en 4, 383, 403, 404, 407, 408 en 409 BW.
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dan die van hun hoofdbestuur.l'" Artikel 35 (lid 2) Vo. voegt daar nog
uitdrukkelijk aan toe dat ten aanzien van opriehtende vennootsehappen naar
nationaal reeht aIle voorsehriften die voor hun deelneming aan de opriehting
van een doehter in de vorm van een nv naar nationaal reeht gelden, van
toepassing zijn.!" Eigen voorschriften omtrent een voorstel tot samen-
werking, een bestuurs- en accountantsverslag, bescherming van crediteuren
en werknemers, alsmede een reehtmatigheidseontrole ontbreken. Weliswaar
stelt artikel3lid 2 RI. zeer algemeen dat de ava van de oprichtende vennoot-
schap omtrent de oprichting van de SE besluit. Dit voorsehrift is echter
mijns inziens niet van toepassing op de oprichting van een joint venture-
of dochter-SE, maar moet sleehts in verband worden gezien met de artikelen
22 lid 1 en 31 lid 3 Vo. die uitdrukkelijk bepalen dat de ava besluit tot
de oprichting van een SE door middel van fusie of opriehting van een
holding-SE (zie hoofdstuk 3, § 3.8).

Voor de vraag in hoeverre met name de aandeelhouders, maar ook
crediteuren en werknemers, van de oprichtende SE's betrokken dienen te
zijn bij de opriehting van een joint venture-SE moet, met het oog op de
leemten die het Statuut terzake bevat, dan ook aansluiting worden gezocht
bij het subsidiair toepasselijke nationale (Nederlandse) reeht. Wellicht heeft
de Commissie geredeneerd dat, nu de oprichters niet als juridiseh en
economisch zelfstandige deelnemers van de markt zullen verdwijnen, er
bij het aangaan van een joint venture minder behoefte bestaat aan een uitge-
breid pakket beschermingsvoorschriften.l'" Eehter ook bij de oprichting
van een joint venture kunnen de belangen van de aandeelhouders,
werknemers en erediteuren van de partners in het geding komen. Dat zal
het geval zijn indien de partners een (groot) deel van hun vermogen en
werkzaamheden voortaan onder een gemeenschappelijke leiding ('joint
control') zullen beheren en voor zover zij (op een deelterrein van hun werk-

160 Art. 34 jo. art. 2 lid 2 Vo. Deelneming van een SE is mogelijk o.g.v. art. 3 lid 2 Vo. De
artt. 34 en 35 Statuut 1989 gaven nog een summiere opsomming van gegevens die in het
oprichtingsvoorstel moesten worden opgenomen alsmede een regeling omtrent de goedkeuring
van de oprichting.

161 Wat de oprichting van een enkele dochter-SE betreft, wordt volstaan met de vermelding
dat deze mogelijkheid uitsluitend openstaat voor reeds bestaande SE's (art. 3 lid 3 Vo.).
Ook op dit punt zal dus het nationale vennootschapsrecht van de Lid-Staat van oprichting
moeten worden geraadpleegd.

162 Bij het aangaan van een joint venture vindt er, anders dan bij een internationale juridische
fusie, geen vermogensovergang onder algemene titel plaats. Anders dan bij de oprichting
van een holding komt ook de meerderheid der aandelen, en de daaraan verbonden zeggen-
schapsrechten, niet in handen van een andere vennootschap.
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zaamheden) dus de exclusieve zeggenschap uit handen geven.!" Van groot
belang is in dit verband of voor de deeinemende partners/SE's en hun
aandeelhouders extra complicaties rijzen als de joint venture de rechtsvorm
van een SE krijgt.

5.2.2 De belangen van de aandeelhouders

Het leidinggevende orgaan is belast met 'het beheer' (besturen) van de
SE.I64 De leden van het leidinggevende orgaan zijn bevoegd om de SE
te vertegenwoordigen en rechtens jegens derden te verbinden.l'" Een
nauwkeurige, concrete omschrijving van het begrip beheer/besturen wordt
noch door de verordening, noch door de wet gegeven en is met het oog
op het dynamische karakter ervan ook moeilijk aan te geven.!" In het
algemeen kan men echter stellen dat onder besturen mede is te begrijpen
het verkrijgen en vervreemden van activa"? en deelnemingen+", evenals
het oprichten van dochtermaatschappijen en het aangaan van samenwer-
kingsrelaties met andere ondernemingen."? Dit laatste blijkt, wat het
Nederlandse recht betreft, expliciet uit § 9 departementale richtlijnen'?",
en volgt in het SE-Statuut tevens uit artikel 72 lid 3 Vo. I71, op grond
waarvan de RvT - in het kader van zijn toezicht op het beleid van het
leidinggevende orgaan en op de algemene gang van zaken in de SE en de
met haar verbonden onderneming - goedkeuring moet verlenen aan onder
andere het besluit van het bestuur omtrent het aangaan (of verbreken) van
een duurzame samenwerking, voor zover die van ingrijpende betekenis is
voor de vennootschap. Het aangaan van een joint venture kan - 'bagatel-
joint ventures' daargelaten - als een zodanige samenwerking worden aange-
merkt.!"

163 Niet voor zover zij een deelneming in de door de ander ingebrachte activiteiten verkrijgen.
164 Art. 62 lid 1 Vo. jo. artt. 2: 129/239 BW; behoudens statutaire beperkingen.
165 Art. 62 lid 1 Vo. jo. artt, 2: 130/140 BW; "voor zover uit de wet niet anders voorvloeit".
166 Handboek, Dr. 231, p. 404; Huizink, diss., p. 15; van Achterberg, diss., p. 85. Om het

bestuur zo veel mogelijk armslag te geven zijn statutaire doelomschrijvingen in de regel
zeer ruim geformuleerd; vaak wordt uitdrukkelijk het deelnemen in andere ondememingen
toegestaan.

167 Honee, NV 6211, p. 17.
168 Honee, NV 6211, p. 18.
169 Fusies - Suppl. 8 (nov. 1976), V - 21.
170 "Tot de bestuursbevoegdheid worden onder meer gerekend: samenwerking met en deelneming

in andere rechtspersonen of vennootschappen ... ' .
171 Juncto art. 2: 164 lid 1 sub d BW.
172 Raaijmakers, diss., p. 166, nr. 249. Fusies - Suppl. 8 (nov. 1976), V - 21.
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Aigemeen aanvaard is de opvatting dat een autonome, zelfstandige be-
stuursmacht niet zover reikt dat het bestuur het karakter en de structuur
van de vennootschap ingrijpend kan wijzigen, zonder dat de wet en de
statuten daartoe ruimte bieden.!" Zo mag niet worden aangenomen dat
het bestuur "de vennootschap in haar ondernemingsactiviteiten geheel zou
kunnen binden aan door een ander te nemen beslissingen" .174 Mocht dit
al in overeenstemming zijn met het statutaire doel van de vennoorschap'"',
dan past zulks nog niet binnen de normaIe bedrijfsvoering, die met zich
brengt dat bestuurders aIs 'rentmeesters' van de vennootschap haar belangen
behartigen.!" In het geval dat de aandeelhouders zeggenschap verliezen
over de onderneming zaI medewerking van de ava zijn vereist. Aan de ava
behoren immers, binnen de grenzen van de wet en de statuten, aI die be-
voegdheden die niet aan het bestuur of anderen zijn toegekend.!" Van
een zodanig verlies van zeggenschap is niet slechts sprake als het bestuur
besluit tot vervreemding van de ondememing die de vennootschap zelf drijft.
Ook als wordt besloten om de centrale leiding over de activiteiten in een
dochter of joint venture uit handen te geven, dan weI de door deze vennoot-

173 Handboek, nr. 231, p. 404/405; Van Schi Ifgaarde , 'Van de BV en de NV', nr. 42, p. 123.
Raaijmakers, 'UVO-Lopik', nootbij HR 13 dec. 1991, NJ 1992,279 (nt.Ma.), AA 42 (1993)
I, p. 58.

174 Raaijmakers, diss., p. 159/160, nr. 239; Fusies - Suppl. 8 (nov. 1976), V - 617. Zie Rb
Amsterdam, 15 mei 1986, KG 1986, nr. 252 (Dierenvrienden): aangezien het bestuur van
de vereniging door en uit bet midden van de ledenvergadering wordt gekozen en benoemd
en te allen tijde kan worden gescborst of ontslagen "kan uit de algemene opdracht van
bevoegdheden aan her bestuur ( ... ) niet worden afgeleid dat het bestuur bevoegd is om, zonder
daartoe door de ledenvergadering te zijn gernacbtigd (altbans zonder deze dienaangaande
te hebben gehoord), al zijn bevoegdheden over te dragen als het heeft gedaan".

175 De vraag of het verlies van zeggenschap over (een deel van) de ondememing al dan niet
in strijd is met het statutaire doel van de vennootschap gaat in feite vooraf aan de vraag
welk orgaan bevoegd is om tot vervreernding van activa te besluiten; zie Honee, NV 62/1,
p. 17 (noot 9). Zie orntrent een dergeLijke 'Zweckanderung': Oertle, diss., p. 55-57. Dat
de vennootscbap bevoegd is tot oprichting van een dochter mag in de regel worden
aangenomen, oak al ontbreekt een uitdrukkelijke statutaire bepaling hieromtrent in de
doelomschrijving. De statutair vereiste goedkeuring van de Rve wijst in die richting; aldus
Raaijrnakers, AA 42 (1993) I, p. 56.

176 Van der Grinten, 'De regels van het spel' (' De Korenschoof-problematiek'), NV 38, jan.
1961, p. J73-177.

177 Honee, NV 62/1, p. 17118: een samenspel tussen ava en bestuur rnoetals regel van dwingend
recht worden aangenornen voor zowel activa/passiva-transacties (bedrijfsfusie), activa-
transacties (afsplitsing, defusie of sterfhuisconstructie), als afstoting van substantiele
deeLnemingen, waarbij de aard van de activiteiten van de vennootschap ingrijpend wordt
gewijzigd.
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schappen gedreven ondernemingen te vervreemden, verliezen de aandeelhou-
ders van de (moeder-) vennootschap zeggenschap.!"

De vraag is nu of het aangaan van en de inbreng van een dee! van de
onderneming in een joint venture-SE kan worden beschouwd als een
handeling waarbij het karakter van de oprichtende SE ingrijpend wordt
gewijzigd. Is sprake van vervreemding en daarmee het uit handen geven
van zeggenschap over dat ondernemingsdeel aan een derde? Bij overdracht
aan een dochter zal daarvan in de regel geen sprake zijn, maar ook hier
mag de overdracht niet leiden tot een wezenlijke structuurverandering van
de overdragende vennootschap.'?? Daarbij wijs ik op de uitspraak van
het Bundesgerichtshof inzake 'Holtmuller': "Bei schwerwiegenden Eingriffen
in die Rechte und Interessen der Aktionare, wie z.B. der Ausgliederung
eines Betriebs, der den wertvollsten Teil des Geschaftsverrnogens bildet,
auf eine dazu gegriindete Tochtergeselischaft, kann der Vorstand ausnahms-
weise nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet sein, gemaB § 119
Abs. 2 AktG eine Entscheidung der Hauptversammlung herbeizufiihren".
Doet het bestuur dit niet dan "verletzt der Vorstand seine Sorgfalts-
pflicht" . ISO Bij de samenwerking in het kader een joint venture wordt
daarentegen een deel van de voorheen zelfstandig uitgeoefende onderne-
mingsactiviteiten onder een gezamenlijke beslissingsmacht met een of
meerdere partners gebracht. Een eenduidige beantwoording van de vraag
of de ava goedkeuring moet verlenen aan een voorgenomen besluit tot het
aangaan van de joint venture is met het oog op dit partiele karakter van
de samenwerking dan ook niet zonder meer te geven. Voor de vraag of
aandeelhouders enig recht op inspraak kunnen doen gelden, moet men grosso
modo"! twee criteria onderscheiden:

178 Raaij makers , diss., p. 162, nr. 243. Zie ook de procedure die i.g.v. 'splitsing' (richtlijn
6) moet worden gevolgd: Raaijmakers, 'Naar een wettelijke regeling van de (af-)splitsing',
in 'Iusta Causa', p. 80-86.

179 Raaijmakers, AA 42 (1993) I, p. 58.
180 BGH 25 febr. 1981, BGHZ 83, p. 122-144, m.n. p. 122/131. Van der Grinten, Handboek,

nr. 231, p. 405, miskent zulks door de inbreng van een ondememing van de vennootschap
in een dochtervennootschap, waardoor de vennootschap als holding gaat fungeren, tot de
bestuursbevoegdheid te rekenen, Honee, NV 62/1, p. 16-19, wijst er terecht op dat groepsver-
houdingen niet slechts afbreuk kunnen doen aan de positie van crediteuren, werknemers
en minderheidsaandeelhouders van de dochter, maar ook de belangen van de aandeelhouders
in de moeder kunnen schaden. Het bestuur van de moeder lean bepaalde onderwerpen, die
in wezen behoren tot de competentie van de ava van de moeder - hij spreekt over de
vervreemding van bedrijfsactiva en deelnemingen in de dochter -, verplaatsen naar het
niveau van de dochter, alwaar het bestuur van de moeder aandeelhoudersbevoegdheden uitoe-
fent.

181 Zie Raaijmakers, diss., p. 160 e.v., met name p. 164, Dr. 245.
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(i) De omvang en de mate waarin de partners zich bij de onderlinge
regeling tot samenwerking verbinden of 'nevenschikken'. Anders gezegd:
de omvang van de werkzaamheden in de joint venture-SE in verhouding
tot de werkzaamheden die de oprichtende SE's zelfstandig blijven verrichten.
In hoeverre verliezen zij hun exclusieve zeggenschap over de werkzaamhe-
den?l82Van be lang daarbij is bijvoorbeeld ofbestaande bedrijfsonderdelen
worden samengevoegd of dat het gaat om het entameren van geheel nieuwe
activiteiten. Het geval dat op een voor (een van) beide partners geheel nieuw
terrein gezamenlijk werkzaamheden worden gestart, impliceert dat aandeel-
houders niet hun zeggenschap over bestaande, door de respectieve partners
uitgeoefende werkzaamheden verliezen.!"

(ii) De mate waarin de partners (gezamenlijk) centrale leiding kunnen
uitoefenen binnen de joint venture-SE. In hoeverre verliezen zij gezamenlijk
zeggenschap over de werkzaamheden? In dat verband is dus hetgeen
hiervoor werd opgemerkt omtrent de interne verhouding binnen de SE
essentieel. Van fundamenteel belang is of de regeling in het Statuut betref-
fende de structurele inrichting van de SE voldoende rekening houdt met
de wens van de partners om binnen de joint venture-SE centrale leiding
te kunnen uitoefenen. Medewerking van de ava van de oprichtende SE zal
niet zijn vereist als het leidinggevende orgaan er redelijkerwijs zeker van
is dat het op grand van de cornmunautair-wettelijke regeling, de statuten
en/of contractuele regelingen in de onderlinge regeling tot samenwerking
de mogelijkheid heeft om daadwerkelijk centrale leiding uit te oefenen. 184

Voor de SE is zoals gezegd van belang in hoeverre de partners zich statutair
en contractueel hebben verzekerd van zeggenschap op het beleid binnen
de joint venture. Ik verwijs daarvoor naar paragraaf 4.

Ook de interne verhouding binnen de oprichtende SE's (partners) is van
betekenis. In meer 'instrumentele' verhoudingen zal in beginsel aangenomen
moeten worden dat aandeelhouders medewerking moeten verlenen aan de
totstandkoming van een joint venture, "indien en voor zover het aangaan
van de joint venture een belangrijke invloed heeft op de operaties van de
onderneming" .185 Nu "het centrum van vennootschappelijke macht" in

182 De "mate waarin bet samenwerkingsverband inwerkt op de vennootscbappelijke structuur
van de partners (Gleicbordungseffekt)"; Raaijmakers, t.a.p.

183 Een 'konglomerate' in plaats van 'horizontale' of 'vertikale' joint venture, aldus Oertle,
diss., p. 13114. Dit punt is ook van belang voor de adviesbevoegdbeid van de OR o.g.v.
art. 25 lid I WOR.

184 Vgl. Raaijrnakers, AA 42 (1993) 1, p. 58.
185 Raaijmakers, diss., p. 164, Dr. 245; Oertle, diss., p. 52 e. V., p. 58: de ava is aileen bevoegd
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de SE bij de RvT ligt, moet deze competent en gehouden worden geacht
om mede met het oog op de belangen van aandeelhouders zijn taak uit te
oefenen. De RvT moet immers goedkeuring verlenen aan een besluit omtrent
het aangaan van een duurzame samenwerking die voor de vennootschap
van ingrijpende betekenis is (zie hiervoor). Ook de met de oprichting van
de joint venture gepaard gaande besluiten omtrent kapitaaldeelnemingen
en investeringen alsmede een eventueel voorstel tot statutenwijzigingen bij
de partners en ingrijpende wijzigingen in de arbeidsornstandigheden van
een aanmerkelijk aantal werknemers, zullen goedkeuring van de RvT behoe-
ven.!" Voor een (aanvullende) goedkeuring van de ava zal dan in principe
geen plaats meer zijn, tenzij duidelijk is dat door het aangaan van de joint
venture het karakter en de structuur van de vennootschap wordt ge-
wijzigd."?

De ava kan ook bevoegd worden geacht medewerking te verlenen a1sde RvC, met
het oog op de ingebouwde drempels - zoals "van ingrijpende betekenis", "een
deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bed rag van het geplaatste
kapitaal met de reserves (... )" en "investeringen welke een bed rag gelijk aan ten
minste een vierde van het geplaatste kapitaal met de reserves (... ) vereisen" - niet
bevoegd is en ook niet wordt gevraagd om een goedkeunngsbesluit.r" Ten
overvloede zij nog vermeld dat natuurlijk ook de statuten de ava uitdrukkelijk tot
goedkeuring bevoegd kunnen maken.!"

De situatie ligt wat dit betreft in wezen niet anders bij oprichting van een
enkele dochter-SE. Voor zover deze oprichting door de oprichtende SE
is bedoeld om de voornaamste of (nagenoeg) al haar werkzaamheden in
de dochter-SE onder te brengen, zou men kunnen stellen dat een zo ingrij-
pende wijziging van de aard van (de werkzaamheden van) de oprichtende
SE niet zonder medewerking van de ava kan plaatsvinden. Weliswaar is
de oprichtende SE enig aandeelhouder en geeft zij de zeggenschap in de
dochter niet uit handen; het gevaar bestaat echter dat de aandeelhouders
in de oprichtende SE worden gepasseerd bij de besluitvorming omtrent
belangrijke aangelegeoheden. Ik wijs daarbij op het 'Holzmiiller-arrest'.

als het "eine Anderung des Gegenstandes des Unternehmens" en bijgevolg een statutenwijzi-
ging betreft. Fusies - Suppl. 8 (nov. 1976), V - 21: aandeelhouders van de partners zijn
zelf geen partij bij de oprichting van een joint venture.

186 Art. 72 lid 3 Vo. jo. art. 2: 164 lid I sub e, f, g resp. k BW; vgl. Raaijmakers, diss., p.
166, nr. 249.

187 Raaijmakers, diss., p. 167, Dr. 251; naar zijn mening zou de vennootschap haar identiteit
kunnen verliezen a1sdejoint venture op bet terrein van haar kernactiviteiten werkzaam wordt.

188 Raaijmakers, t.a.p.
189 Fusies - Suppl. 8 (nov. 1976), V - 21.

273



Hoofdstuk 4

5.2.3 De belangen van de crediteuren

Het leidinggevende orgaan (en de RvT) zal ook de belangen van de crediteu-
ren van de SE moeten betrekken bij het oordeel of het aangaan van de joint
venture-SE in het belang van de vennootschap is. Haar crediteuren hebben
er be lang bij dat hun financiele positie niet verslechtert doordat vermogens-
bestanddelen in een andere vennootschap worden ingebracht, waarover nog
slechts gedeelde zeggenschap kan worden uitgeoefend. 190 Weliswaar zulIen
de ingebrachte vermogensbestanddelen 'boekhoud-technisch' niet verdwijnen:
zij zijn onder de post 'deelnemingen' terug te vinden. In geval van
faillissement is de deelnerning, met name in een joint venture, door de
curator waarschijnlijk wel moeilijker te vervreemden (te gelde te maken)
dan bijvoorbeeld een machine of een gebouw.

5.2.4 De belangen van de werknemers

Bij het aangaan van een joint venture-SE moet tenslotte ook acht worden
geslagen op de individuele en collectieve belangen van de werknemers van
de oprichtende SE's. Beperk ik mij tot de collectieve werknemersbelangen
dan betekent dit primair dat bij de vaststelling en uitvoering van het ondeme-
mingsbeleid op adequate wijze rekening behoort te worden gehouden met
de belangen van werknemers.'?' Het gaat daarbij niet slechts om de belan-
gen van de werknemers die direct bij de joint venture-SE (zullen) zijn
betrokken, maar ook die van de overige bij de oprichtende SE's aanwezige
werknemers.

Zulks wordt onder meer verzekerd door artikel 74 lid 2 Vo. op grond
waarvan het leidinggevende orgaan en de RvT zich bij de uitoefening van
hun taken ook hebben te richten naar de belangen van de werknemers. Zo
zal de RvT van een oprichtende SE met zetel in Nederland op grond van
artikel 72 lid 3 Vo. jo. artikel 2:164 lid I sub j en k BW goedkeuring
moeten verlenen aan het voorgenomen besluit tot het aangaan van eenjoint
venture, indien ingrijpende gevolgen voor de werknemers te verwachten
zijn.!? Heeft de oprichtende SE een EOR dan dient het leidinggevende

190 Raaijmakers, diss., p. 141/149.
191 A1s individuele werknemersbelangen gelden bijvoorbeeld loonaanspraken en het behoud van

een (gekwalificeerde) arbeidsplaats; zie Raaijmakers, diss .• p. 138, nr. 203.
192 Beeindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal arbeiders tegelijkertijd of

binnen een kort tijdsbestek (sub j); ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van
een aanmerkelijk aantal arbeiders (sub k). Naar mijn mening laat de vage formulering in
art. 72 lid 1 Vo. ook ruimte om de oprichting van een joint venture van goedkeuring
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orgaan hem informatie te verstrekken, waaronder inlichtingen die belangrijke
gevolgen voor de SE kunnen hebben (artikel 5 lid 2a RI.). Opmerking
verdient nog dat de besluiten die op grond van artikel 72 lid 1 Vo.
goedkeuring behoeven, niet uitgevoerd kunnen worden als de EOR niet
door het leidinggevende orgaan is geinformeerd en geraadpleegd (artikeI
5 lid 2d RI.). Zulks Iaat echter onverlet de bevoegdheden van nationale
werknemersvertegenwoordigingen (artikeI 10RI.). Zo heeft de Nederlandse
OR op grond van artikeI 25 WOR een adviesbevoegdheid 193, maar kunnen
bijvoorbeeld ook de vakorganisaties op grond van de SER-Fusiecode invloed
uitoefenen.!"

5.3 Dient dejoint venture-SE te worden opgenomen in de geconsolideerde
jaarrekening van de partners?

Evenals de enkelvoudige of holding-SE moeten de joint venture- en dochter-
SE in principe een jaarrekening en jaarverslag opmaken en publiceren,
waarin zij versIag doen van hun financiele en bedrijfseconomische situatie.
Opgemerkt werd dat de bevoegdheid tot vasts telling en goedkeuring in
principe bij de ava ligt, maar dat de statuten kunnen bepalen dat de RvT
en het leidinggevende orgaan bevoegd zijn tot vaststelling. Zij laten de

afhankelijk te maken. Zulks is mede afhankelijk van het statutair verlangde percentage.
193 Bij het aangaan van een joint venture zijn van belang de besluiten tot overdracht van de

zeggenschap over (een onderdeel van) de onderneming (sub a); het aangaan, wijzigen of
verbreken van een duurzarne samenwerking met een andere ondememing (sub b); beeindiging,
belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de
onderneming (sub c en d); en belangrijke wijziging in de organisatie of de plaats van de
werkzaamheden van de onderneming (sub e en f). Het zal voornamelijk het aangaan van
eenjointventure betreffen, waarin de partners een deel van hun reeds bestaande werkzaamhe-
den inbrengen; vgl. Raaijmakers, diss., p. 228, noot 217.

194 Als het totale samenstel van ondernemingen waarvan de bij de 'fusie' betrokken ondememing
deel uitmaakt in de regel 100 of meer werknemers in Nederland heeft, dient hoofdstuk Il
van de Fusiecode in acht te worden genomen (art. 15 lid I Fe), Nemen we aan dat onder
het ruime begrip 'fusie' (art. 14 lid I Fe) ook valt het aangaan van een 50/50-joint venture
(Raaij makers , diss., p. 2191220, DrS. 334-336), dan moeten de besturen van de partners
bij "een zodanige stand van fusiebesprekingen dat de verwachting gewettigd is geworden
dat in die besprekingen overeenstemming kan worden bereikt" de vakorganisaties daarvan
onverwijld in kennis stellen (art. 18 lid I Fe), Zij informeren de vakorganisaties omtrent
de motieven voor de fusie, de voomemens betreffende het in verband daarmee te voeren
ondememingsbeleid, en de in dat kader te verwachten sociale, economische en juridische
gevolgen a1smede de voorgenomen tegenmaatregelen (lid 3). De vakorganisaties worden
in de gelegenheid gesteld hun oordeel te geven over de fusie vanuit het gezichtspunt van
het werknemersbelang (lid 4), en kunnen a1dus invloed uitoefenen op de totstandkoming
van de fusie en de inhoud van het fusiebesluit.
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jaarrekening controleren door een accountant en maken deze openbaar door
deponering bij het handelsregister.

Hiervoor kwam aan de orde dat de bevoegdheid om bestuurders te
benoemen en te ontslaan in de SE in principe aan de ava is ontnomen.
Opgemerkt werd dat het ontbreken van deze 'kernbevoegdheid', zonder
uitdrukkelijke statutaire en contractuele regelingen, voor de partners
problemen kan opleveren bij het uitoefenen van centrale leiding binnen de
joint venture-SE. Dit is van groot belang nu de op centrale leiding gestoelde
kwalificatie van groepsmaatschappij consequenties kan hebben voor de vraag
of de joint venture-SE zelf kan zijn vrijgesteld van de verplichting om een
volledige jaarrekening op te maken en door de partners in de consolidatie
moet worden betrokken.

Op grond van artikel 105 Vo. jo. artikel 57 richtlijn 4 (artikel 2:403
BW) behoeft de SE die in een ondergeschikte groepsverhouding staat onder
bepaalde voorwaarden haar jaarrekening niet overeenkomstig de voorschrif-
ten van de vierde richtlijn en titel 2:9 BW in te richten, geen jaarverslag
op te stellen en de jaarrekening niet te laten controleren en te publice-
ren.!" Belangrijke voorwaarden zijn dat haar financiele gegevens in een
geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en de consoliderende
vennootschap of rechtspersoon zich hoofdelijk aansprakeJijk stelt voor de
uit de rechtshandelingen van de joint venture-SE voortvloeiende schul-
den.'?" In Nederland geldt, op grond van het economische groepsbegrip
(artikel 2:406 lid I BW), een consolidatieverplichting ten aanzien van
"dochtermaatschappijen in de groep en andere groepsmaatschappijen". 197

De geconsolideerde jaarrekening dient een zo voUedig en reeel mogelijk
inzicht te geven in de financieel-economische situatie van de groep of het
groepsdeel."" Ret uitgangspunt is een voUedige of integrale consolidatie,
dat wil zeggen dat alle activa en passiva, alsmede baten en lasten van de
afzonderlijke 'dochters in de groep' als een geheel worden opgenomen.'?"
Iedere partner neemt afzonderlijk de financiele gegevens van de joint
venture-SE in een geconsolideerde jaarrekening op.

195 Art. 105 Yo. biedt de SE uitdrukkelijk de mogelijkheid om van art. 57 richtlijn 4 gebruik
te maken.

196 Zie art. 57 lid 1 sub c en e richtlijn 4; art. 2:403 lid I sub c en f BW. Zie beide artikelen
omtrent de overige voorwaarden.

197 In richtlijn 71igtde nadruk op hetjuridische groepsbegrip ('dochter'), vgl. art. I lid I. Artt.
I lid 2 jo. J3 lid 3 sub a laten het gebruik van het economische groepsbegrip toe. De SE
wordt een optie geboden wat betreft het vaststellen van de kring van de te consolideren
ondememingen (zie hoofdstuk 3, § 4.4.2).

198 Zie de artt. 2:405 lid 2 en 362 lid I BW.
199 Artt. 18 en 22 richtlijn 7; art. 2:405 lid 1 BW.
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Om voor een dergelijke integraJe consolidatie in aanmerking te komen,
dienen de partners dus centrale leiding binnen de joint venture-SE uit te
kunnen oefenen. Het is mijns inziens niet noodzakelijk dat beide partners
daartoe afzonderlijk in staat zijn.2OO Het gaat er om of de partners
gezamenlijk centrale leiding ('joint control ') binnen de joint venture-SE
kunnen uitoefenen. De gevolgen van het gezamenlijk, in onderlinge
overeenstemrning vastgestelde beleid worden de partners dan afzonderlijk
toegerekend (hoofdstuk 4, § 2.1). Zij dienen ten behoeve van hun eigen
aandeelhouders en crediteuren inzicht te verschaffen in het gezamenlijke
beleid dat zij binnen de SE voeren. In paragraaf2.3 van dit hoofdstuk werd
aangegeven dat centrale leiding betrekking kan hebben op tal van zeer
uiteenlopende feitelijke en/of juridische beinvloedingsmogelijkheden. Anders
dan bij de structuurregeling vereist centrale leiding in het kader van de
consolidatieverplichting de (verdergaande) bevoegdheid om een doorslagge-
vende invloed uit te oefenen binnen de groepsmaatschappij. Met het oog
op het inzicht die de geconsolideerde jaarrekening dient te geven in de
financieel-economische situatie binnen de groep is consolidatie van financiele
gegevens aileen gerechtvaardigd als de partners daadwerkelijk invloed of
zeggenschap binnen de te consolideren vennootschap uitoefenen.P" Een
"weerlegbaar bewijsvermoeden" geldt als de partners, al dan niet via
overeenkomsten, in de ava van de SE de meerderheid van de stemrechten
kunnen uitoefenen of als aandeelhouders de meerderheid van de leden van
het bestuurs-, leidinggevend oftoezichthoudend orgaan kunnen benoemen
of ontslaan. Maken de partners echter aannemelijk dat de joint venture-SE
niet kan worden beschouwd als een groepsmaatschappij, dan mag zij niet
worden geconsolideerd. 202

De mogelijkheid om binnen de ava van de SO/50-joint venture-SE de
meerderheid van de stemrechten te kunnen uitoefenen zal geen problemen

200 Anders Van Achterberg, diss., p. 75,205. Een afzonderlijk door de partners uit te oefenen
dominerende invloed is vol gens haar per definitie niet mogelijk: een afzonderlijke integrale
consolidatiedoor beide partners acht zij derhalve niet mogelijk. Afhankelijk van de feitelijke
omstandigheden of hetgeen onderling is afgesproken kan ren der partners volgens haar wei
een dominerende invloed uitoefenen en verplicht zijn de joint venture (SE) vol\edig te
consolideren.

201 Bovendien veronderstelt consolidatiedat men de betrokken maatschappij kan instrueren om
haar boeken conform het groepsgebruik in te richten; Raaijmakers, diss., p. 98, Dr. 144.

202 BartmanJDorresteijn, 'Van het Concern' , p. 77. De toevoeging "en andere groepsmaatschap-
pijen" in art. 2:406 BW beoogt te voorkomen dat slechts inzicht wordt gegeven in een
economisch gezien willekeurig deel van de groep: ook op andere wijze dan via stem- of
benoemingsrechten kan centrale leiding worden uitgeoefend. Zie Van Achterberg, diss.,
p. 194, 199/200.
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opleveren. Nog afgezien van uitdrukkelijke afspraken in de onderlinge
regeling tot samenwerking omtrent de uitoefening van de stemrechten,
brengt de nauwe persoonsgebonden relatie tussen de partners met zich mee
dat zij met het oog op het succes van de joint venture wei gedwongen zijn
om hun stemgedrag op elkaar af te stemmen. Eventuele beperkingen of
uitsluitingen van het stemrecht, die overigens slechts zijn toegelaten tot
maximaal de helft van het geplaatste kapitaal, blijven buiten beschou-
wing.?" De mogelijkheid bestaat ook dat de partners als aandeelhouders
de meerderheid van de leden van de RvT ofhet bestuursorgaan benoemen.
Naar mijn mening is dat ook het geval als de helft van het aantal zetels
door werknemersvertegenwoordigers wordt bezet: de voorzitter (met
doorslaggevende stem) zal immers uit 'aandeelhouderskring' moeten worden
benoemd. Of in de joint venture-SE ook daadwerkelijk centrale groepsleiding
kan worden uitgeoefend, is zoals gezegd afhankelijk van feitelijke
omstandigheden en de statutaire en contractuele regelingen die de partners
hebben getroffen: bijvoorbeeld een keuze voor het monistische structuurmo-
del, waarbij werknemers geen medezeggenschap wordt toegekend in de
structuur van de SE204; de mogelijkheid om zich zelf te benoemen tot
bestuurder; de 'transparante' RvT de functie van een 'policy committee'
toekennen en het leidinggevende orgaan verplichten zich te richten naar
de aanwijzingen van hetzij de ava hetzij de RvT.

Is daarvan geen sprake en neemt men niet aan dat de joint venture-SE
integraal dient te worden geconsolideerd, dan bestaat nog de mogelijkheid
dat zij door de partners op basis van evenredigheid wordt geconsolideerd.
Artikel 32 lid 1 richtlijn 7 jo. artikel 2:409 BW staat een proportionele
consolidatie toe als de joint venture ten opzichte van de partners kan worden
aangemerkt als een dochtermaatschappij en hiermee wordt voldaan aan het
wettelijke inzichtvereiste. Van dat laatste zal sprake zijn als de betrokken
partner een aanmerkelijke invloed op de joint venture-SE kan uitoefenen
en de activiteiten van de SE nauw aansluiten bij die van de partner.r"

203 Van Schilfgaarde, 'Van de BV en de NV', or. 12, p. 40. In de joint venture-SE waarin
de partners gezamenlijk krachtens onderlinge regeling tot samenwerking ten minste 50%
van de aandelen bezitten, is de uitoefening van de meerderheid der stemrechten afhankelijk
van het daadwerkelijke meerderheidsbezit der aandelen, de daaraan verbonden stemrechten
(aandelen met meervoudig stemrecht zijn verboden, art. 52 lid 3 Vo.) en eventuele afspraken
daaromtrent.

204 Bestaatwel medezeggenschap dan kunnen zij een zo beperkt mogelijke 'Zustimmungskatalog'
opstellen en een herhaalde goedkeuring van de RvT bij de partners verlangen.

205 Van Achterberg, diss., p. W6IW7. Volgens haar moet de joint venture die groepsmaatschappij
is, integraal worden geconsolideerd; de joint venture, die geen groepsmaatschappij is, moet
op grond van de netto-vermogenswaarde worden geconsolideerd, p. WS. Vgl. Joosten. 'De

278



De SE als joint venture

Een proportionele consolidatie ontslaat de joint venture-SE echter niet van
de verplichting om zelf een jaarrekening op te maken en te publiceren.P"
Zij zou nog wei vrijstellingen kunnen ontIenen aan haar omvang.?"
Daarbij denk ik vooral aan de criteria die worden genoemd in artikel 2:396
lid 1 BW. In dat geval kan zij ook buiten de consolidatie blijven (artikel
2:407 lid 2 a BW).208

Tot slot nog een opmerking van meer principiele aard. In hoofdstuk 3 (§
4.4.2) werd opgemerkt dat naarmate de vennootschap meer 'institutionele
trekken' vertoont de behoefte aan een publieke vorm van informatiever-
strekking en verantwoording toeneemt. Naar mijn mening brengt het
'besloten' karakter van de joint venture-SE met zich mee:

(i) Enerzijds dat de behoefte aan de zware inrichtings- en publicatie-
eisen, die aan de jaarrekening worden gesteld met het oog op de bescher-
ming van een ruime en onbekende kring van aandeelhouders, komt te
ontbreken. Evenals in de Verenigde Staten gebeurt, zou de vennootschap
die geen effecten heeft uitstaan op de openbare kapitaalmarkt (een 'private
corporation') moeten worden vrijgesteld van de verplichting tot opmaak,
controle en publicatie van de jaarrekening. Wenst de joint venture-SE ook
ten opzichte van crediteuren (leveranciers, afnemers, enz.) af te zien van
een externe verantwoordingsplicht in de vorm van een jaarrekening, dan
dienen de partners zich hoofdelijk aansprakelijk te verklaren voor de
verbintenissen van de joint venture-SE (artikel 105 Vo. jo. artikel 57
richtlijn 4 jo. artikel 2:403 BW).209

(ii) Anderzijds dat de partners op grond van hun 'eigenaars-belang'
een groot belang zullen hebben bij een betrouwbare en continue infor-
matieverstrekking vanuit de joint venture-SE. Daarom zullen zij zich niet
slechts beperken tot het uitoefenen van hun formele aandeelhoudersbe-
voegdheden, maar zich in elk geval willen garanderen van invloed of
'control' op de algemene en dagelijkse leiding binnen de joint venture-SE.
Voor het uitoefenen van centrale leiding zijn de partners aangewezen op
de informatiestromen, die zij van de joint venture ontvangen. Onvoldoende
is dat hen een maal per jaar, binnen zes maanden na afsluiting van het

geconsolideerdejaarrekening', NV 67/9, sept. 1989, p. 179.
206 Van Achterberg, diss., p. 225.
207 GriedelVan Koppen, 'Joint Ventures' (1992), p. 74.
208 Mits de effecten van de SE niet ter beurze staan genoteerd, zij niet het bankbedrijf uitoefent

en hiertegen geen bezwaar is aangetekend (art. 2:407 lid 2).
209 Let wei: de toepasselijkheid van de '403-vrijstelling' is geen voorwaarde voor uitoefening

van centrale leiding; zie Van Achterberg, diss., p. 226.
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boekjaar, inzicht wordt verschaft in het vermogen, het resultaat, en
eventueel de solvabiliteit en de liquiditeit van de joint venture-Sls."? Ook
tussentijds zullen zij behoefte hebben aan duidelijke en betrouwbare
gegevens omtrent de financiele situatie - vermogen en winst (-verwachtin-
gen) - van de joint venture. Daartoe kunnen zij bijvoorbeeld op elk
gewenst moment, onder vermelding van de redenen en de agendapunten,
een (bijzondere) ava bijeenroepen (artikel 83 Vo.). Essentieel is dat zij ook
het recht hebben om op voortdurende en meer informele basis van het
bestuur en het toezichthoudende orgaan aile inlichtingen te verlangen. Door
een zwaarwichtig belang van de vennootschap zullen zij zich niet laten
hinderen."!

Van belang is daarbij dat (de besturen van) de partners op hun beurt
ook weer rekening en verantwoording verschuldigd zijn aan hun eigen
aandeelhouders omtrent het door hen gevoerde beleid binnen de groep. Naast
een enkelvoudige jaarrekening dienen zij een geconsolideerde jaarrekening
op te maken, waarbij zij ten behoeve van hun eigen aandeelhouders - en
mede ten behoeve van andere belanghebbenden (waaronder crediteuren van
een '403-dochter) - verslag doen omtrent de totale econornische en
organisatorische eenheid waarvan zij als 'moeders' optreden.?" In zoverre
kunnen zij ook gehouden zijn om actief gebruik te maken van de hun
toekomende bevoegdheden, op straffe van een onbehoorli jke taakvervulling
(artikel 2:9 BW) jegens haar eigen aandeelhouders.i" Men zou kunnen
spreken over een plicht tot het geven van centrale groepsleiding, een
'KonzernIeitungspflicht', in die zin dat de besturen van de partners op grond
van hun verantwoordelijkheid voor de belangen van de gehele groep "das
gesammte Konzerngeschehen bis in allen Einzelheiten der Tochteraktivitaten

210 Vgl. art. 2:362 lid I BW.
211 Van Achterberg, diss., p. 83/84. Art. 89 Vo. jo. artt. 2: 107/217 lid 2 BW. Zie expliciete

regelingen hieromtrent in de Verenigde Staten: in s. 4-403 Maryland Close Corporation
Law (elke aandeelhouder "may inspect and copy during usual business hours any records
or documents of the corporation relevant to its business and affairs") en s. 20 Uniform
Partnership Act ("Partners shall render on demand true and full information of all things
affecting the partnership to any partner ( ... )"); Raaijmakers, preadvies NVvR 1992, p. 78.

212 Meeles, 'Rechtspraak betreffende de jaarrekening', NV 66/3, mei/juni 1988, p. 93.
Raaij makers , 'Over familierechtelijke betrekkingen', p. 180.

213 Zie HR 10 januari 1990, NJ 1990,466, (OGEM) m.nt, Maeijer; AA 1990, p. 858 e.v.,
m.nt. Raaijmakers. Het nalaten om toezicht te houden op de dochter, terwijl deze onvoldoende
informatie verstrekt, kan gelden als wanbeleid van de moeder. Timmerman, diss., p. 57/58
en 72.
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hinein durch seine Vorgaben leiten, die Durchfuhrungen seiner Entscheidun-
gen kontrollieren und ggf. lenkend eingreifen'l.?"

214 Hommelhoff, 'Die Konzemleitungspflicht, Zentrale Aspekte eines Konzernverfassungsrecht',
p. 419; besproken door Kroppf, 'Zur Konzemleitungspflicht', ZGR 111984, p. 112-133.
De gedachten van Hommelhoff vonden volgens Slagter in Duitsland weinig bijval, 'Enkele
rechtsvergelijkende beschouwingen over moeder-dochterverhoudingen', preadvies NVvR
or. 40, 1988, p. 90. Slagter meent dat van plichtsverzuim geen sprake kan zijn a1s het bestuur
van de moeder bet bestuur van de dochter vrij laat. Een instructieplicht (evenals een vergaande
instructiebevoegdheid) komt z, i. in strijd met de departementale richtlijnen.
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Siotbeschouwing

Bij het begin van het werk aan deze dissertatie lag '1992' nog in het
verschiet. Er heerste alom een gevoel van 'Euroforie'. Nu, jaren verder,
lijkt de tendens enigszins te zijn omgeslagen in 'Euroscepsis' of 'Eurosclero-
se'. Zo is er de twijfel rond het Verdrag van Maastricht, is in verband
daarmee het 'subsidiariteitsbeginsel' geintroduceerd, heerst er een crisissfeer
rond het Europees Monetair Stelsel, wordt Europa opgeschrikt door een
bloedig en schrijnend conflict, maar wordt nietternin al luidop gesproken
overeen verdere uitbreiding van de Gemeenschappen. Komtdie uitbreiding
er, dan valt met te verwachten dat dat zal leiden tot een 'versnelling' of
'verdieping' van onderwerpen. Een algemene, meer afstandelijke beoorde-
ling van het Statuut wordt door al die factoren beinvloed.

Hieronder geef ik een korte opsomming van de voordelen (§ I) en de
nadelen (§ 2) die naar mijn mening aan het Statuut en de SE-vorm zijn
verbonden. Alvorens ik in paragraaf 4 mijn betoog afsluit, doe ik in
paragraaf 3 nog een aantal suggesties voor een inhoudelijke regeling van
een eventuele Nederlandse uitvoeringswet bij het SE-Statuut.

1 Wat zijn nu de voordelen die het Statuut biedt?

Het Statuut maakt uitdrukkelijk een intemationale juridische fusie mogelijk
(artikelen 2 lid 1jo. 27 tim 30bis Vo.). Ondernemers uit verschillende Lid-
Staten kunnen op die wijze in een 'Europese' rechtspersoon samensmelten
en hun activiteiten als nevenvestigingen voortzetten. Grensoverschrijdende
concentraties op basis van gelijkwaardigheid zouden, getuige de statutaire
en contractuele constructies bij Unilever en Shell, alsmede de minder
fortuinlijke 'siamese twin-relaties' tussen Agfa en Gevaert, VFW en Fokker
en Hoogovens en Hoesch, rninder ingewikkeld kunnen worden vorm
gegeven. Bovendien biedt het Statuut daarmee een aantrekkelijk instrument
voor 'corporate reorganisations' binnen een bestaande multi-nationale groep:
(buitenlandse) ondernemingen zouden op eenvoudige wijze kunnen worden
'opgeruimd', waardoor uiteindelijk een rnulti-nationale 'single entity-SE'
overblijft.

Het Statuut maakt voor ondernemers bovendien een intemationale
zeteLverplaatsing met behoud van rechtspersoonlijkheid mogelijk. De veror-
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dening bepaalt uitdrukkelijk dat de SE in dat geval niet behoeft te worden
ontbonden en vereffend en vervolgens elders opnieuw behoeft te worden
opgericht, met alle daaraan verbonden kosten (artikel 5bis Vo.).

Voor ondernemers kan het gebruik van de SE-vorm bovendien, vanuit
psychologisch oogpunt, aantrekkelijk zijn vanwege haar 'Europese' naam:
de letters 'SE' voor of na de naam van de SE (artikel 11 Vo.).

Daarbij moet worden bedacht dat de interne structuur van de SE op
grond van het Statuut in principe op flexibele wijze kan worden ingericht.
De Lid-Staten - en in tweede instantie de ondernemers zelf - kunnen
immers een keuze maken uit een tweetal vennootschapsrechtelijke modellen
(artikel 61 V0.) en ten minste een viertal medezeggenschapsmodellen
(artikelen 4, 5 en 6 RI.).

Flexibiliteit schuilt ook in de financiele verslaglegging van de SE. De
SE wordt immers zelf een aantal opties geboden wat de inrichting van haar
(geconsolideerde)jaarrekening betreft (artikelen WI e.v. Vo.).

De SE zou ondernemers bovendien een eenvoudige toegang kunnen
bieden tot de beurzen in Europa. Opgemerkt zij echter dat nationale nv's
die mogelijkheid ook hebben. Ben verdere integratie van de kapitaalmarkten
in Europa zou zowel SE's als nv's voordelen kunnen bieden.

Aantrekkelijk is ook dat het Statuut het mogelijk maakt dat de SE
aandelen zonder stemrecht uitgeeft. Dit verhoogt de flexibiliteit van de
financiering, in die zin dat - tot maximaal de helft van het geplaatste
kapitaal-dergelijke aandelen ter beurze kunnen worden verhandeld, maar
de aandeelhouders geen stemrecht verkrijgen binnen de beurs-SE.

Tenslotte kan het Statuut voor de voItooiing van het harmonisatiepro-
gramma als een soort 'kapstok' fungeren voor een aantal (politiek geladen)
vraagstukken. Met de ervaringen die wat betreft haar structuurmodellen,
de diverse medezeggenschapsmodellen en de internationale juridische fusie
zijn opgedaan, kunnen bijvoorbeeld de ontwerpen voor een vijfde en tiende
richtlijn uit het slop worden gehaald.

2 Welke nadelen zijn aan de SE verbonden?

De vele keuzes die het Statuut aan zowel de Lid-Staten als de ondernemers
laat, hebben tot gevolg dat de SE een 'hybride' karakter krijgt. De SE zal
verre van 'Europees' zijn. De sterke verankering in het nationale recht
maakt van haar een 'kameleontische' rechtsvorm, als gevolg waarvan de
SE in het kader van een grensoverschrijdende zetelverplaatsing haar statuten
zal dienen aan te passen aan de regels in het land van immigratie. Ik wijs
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daarbij vooraJ op de omslachtige procedure om opnieuw een medezeggen-
schapsmodel vast te stellen (artikel 3 lid 7 RI.).

Problemen zullen zich ook voordoen bij de internationaJe juridische
fusie waarbij een SE tot stand komt. Lid-Staten zullen 'eigen' ondernemers
van deze fusie willen uitsluiten, indien voor de SE een minder vergaand
medezeggenschapsmodel zal zijn voorgeschreven dan voorheen op een der
verdwijnende nationaJe vennootschappen van toepassing was.

De SE zaJ in haar huidige vorm ook geen oplossing bieden voor de
juridische en psychologische problemen die ondememers ondervinden,
indien zij - uit verschillende Lid-Staten afkomstig - op basis van
gelijkwaardigheid met elkaar wensen te fuseren. De keuze voor een land
van vestiging en daarmee het subsidiair op de SE toepasselijke nationale
recht kan de partners het gevoel geven dat zij hun 'nationaliteit' prijsgeven
voor een andere 'nationaJiteit'. Een keuze voor de Lid-Staat van (een van)
de andere partner(s) kan bovendien de indruk wekken dat deze in het kader
van de fusie een leidende rol speelt. Het gevolg zaJ zijn dat ondememers
ook bij het gebruik van de SE de voorkeur zullen geven aan dubbele top-
en/of subholdingconstructies, en daarbij behorende personele unies,
egalisatieovereenkomsten en 'stapled stocks'.

Ook de SE lost de 'single entity-problematiek' in Europa niet op. De
verschillen tussen de wetgevingen en praktijken in de Lid-Staten blijken
nog te groot om nevenvestigingen van 'buitenlandse' nv's of SE's een gelijke
behandeling te bieden als 'eigen' nationaJe nv's. Bij de verdeling van
bijvoorbeeld opdrachten of leningen bestaat nog vaak de neiging om
nationaJe nv's te bevoordelen boven buitenlandse rechtsvormen. De
integratie in het land van vestiging zaJ in de praktijk soepeler veri open
indien men gebruik maakt van nationaJe rechtsvormen.

De omstandigheid dat de SE zelf een aantal opties wordt geboden wat de
inrichting van haar (geconsolideerde) jaarrekening betreft, kan het
ongewenste gevolg hebben dat atbreuk wordt gedaan aan het inzicht dat
de jaarrekening aan (potentiele) aandeelhouders en derden moet bieden
omtrent het vermogen, de financiele positie en het resultaat van de SE (of
haar groep). Haar jaarrekening zaJ niet slechts afwijkingen vertonen van
die van buitenlandse rechtsvormen, maar ook van die van rechtsvormen
uit dezelfde Lid-Staat, In hoofdstuk 3, paragraaf 4.4.2 wees ik op de
mogelijke gevolgen voor de toelating tot de officiele beursnotering.

Het is daarom verheugend dat in de Brusselse besprekingen inmiddels
is voorgesteld dat de SE met betrekking tot haar jaarrekeningverplichtingen
wordt onderworpen aan het nationaJe recht van de zetel-lidstaat.
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Bezwaren kan men ook aantekenen tegen de verplichte medezeggenschapsre-
geling. Met name tegen de uitvoering van de regeling, de gelijlcwaardigheid
van de modellen en de gevolgen voor de uniformiteit van de SE.

(i) Een eerste punt van kritiek is dat de diverse medezeggenschaps-
modellen niet als gelijkwaardig kunnen worden beschouwd.! Medezeg-
genschap op vennootschapsrechtelijk en ondernerningsrechtelijk niveau zijn
niet gelijkwaardig, zeker niet als de EOR slechts inlichtingen kan verzoeken
over vraagstukken die verband houden met arbeidsvoorwaarden. 2 Ook wat
het recht op informatie en consultatie met betrekking tot de op grand van
artikel72 Vo. goedkeuringsplichtige besluiten betreft moet worden bedacht
dat de EOR geen invloed kan uitoefenen op het besluit of de besluitvorming
als zodanig. Bet onderhavige besluit is immers reeds genomen, maar kan
pas na informatie en raadpleging van de EOR worden uitgevoerd:' Ook
het Nederlandse en Duitse model zijn niet zonder meer gelijkwaardig."
Bet SE-Statuut gaat voorbij aan enkele wezenlijke verschillen tussen de
Duitse en Nederlandse medezeggenschapsregimes, "resultaat van zorgvuldig
maatschappelijk en politiek overleg en besluitvorming'", die - zo mag
worden aangenomen - model (zullen) staan voor de samenstelling van
de RvT. Zo wordt werknemers in het Duitse model een daadwerkelijk
benoemings- en ontslagrecht toegekend, terwijl zij in het Nederlandse model
'slechts' aanbevelingen kunnen doen ofbezwaar kunnen maken bij de benoe-
ming door de RvT zelf; in Nederland worden voor toepassing van een
dergelijk structuurregime bepaalde criteria gesteld en gelden tevens enkele
vrijstellingen en/of mitigaties, die afwijken van die van het Duitse

Von MaydeU,AG 10/1990, p. 444-446: "... nicht g1eichwertigsind oder nicht als g1eichwertig
empfungen werden ... ". Zie ook de Commissie Harmonisatie Vennootschapsrecht, advies,
p. 34. Timmerman, diss., p. 50, wijst echter op een intemationaal onderzoek - 'Industrial
Democracy in Europe' (1981) - waaruit blijkt dat ondanks de verschillende medezeggen-
schapsregimes in Europa de mate van invloed die werknemers op het ondememingsbeleid
hebben niet ver uiteenlopen.

2 Art. 5 lid 2b Rl. De Commissie Harmonisatie Vennootschapsrecht pleit voor een modellering
van het informatierecht conform de artt. 64 en 67 Vo.; advies, p. 39.

3 Vgl. Figge, a.w., p. 232. Anderzijds moet men bedenken dat ook de werknemersvertegen-
woordigers in de RvT ofhet bestuursorgaan weinig invloed op de stemming zullen hebben,
nu de uit 'aandeelhouderskring' gekozen voorzitter een doorslaggevende stem heeft. Wei
kunnen zij via discussie en informatieuitwisseling invloed uitoefenen op de besluitvorming,
maar dat geldt tot op zekere hoogte ook voor de overige modellen; zie WeWau, CML Rev.
29, 1992, p. 497.

4 Willmann, RdA 1992, Heft 5, p. 326. Figge, a.w., p. 231, wijst er op dat zelfs binnen het
Duitse model verschillen zulJenoptreden afhankelijk van de omvang van de vertegenwoordi-
ging van de werknemers: ten minste 1/3 en rnaximaaI de helft.

5 Raaijmakers, 'Harmonisatie', p. Ill.
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Mitbestimmungsgesetz; voor de benoembaarheid van personen voor de RvC
en de AR gelden uiteenJopende voorwaarden; de AR kent tenslotte, anders
dan de RvC, geen wettelijke opsomming van 'zustimmungsbediirftige'
besluiten. Een formele verldaring door de Lid-Staten dat zij de modellen
gelijkwaardig achten biedt slechts een schijnoplossing." De Commissie
Harmonisatie Vennootschapsrecht bepleit een uniform rnedezeggen-
schapsmodel dat in alle nationale wetgevingen, naast andere optionele mede-
zeggenschapsmodellen, verplicht is opgenomen. De SE zou in dat geval
altijd terug kunnen vallen op een in alle Lid-Staten gelijk rnedezeggen-
schapsmodel.?

(ii) Doordat Lid-Staten waarschijnlijk een model zullen voorschrijven
dat aanknoopt bij het eigen nationale medezeggenschapsstelsel en bovendien
zelf de wijze van toepassing van het gekozen model zullen vaststellen,
blijven verschillende regimes bestaan. Het gevolg van die verschillende
medezeggenschapsmodellen zal zijn dat de problemen bij internationale
juridische fusies en internationale zetelverplaatsingen blijven bestaan. Deze
verschillen beinvloeden niet slechts de zetelkeuze van de SE ('Delaware-
effecten') en kunnen Lid-Staten doen besluiten om een nationale vennoot-
schap uit te sluiten van deelneming in de 'oprichting' van een SE. Zij nood-
zaken de SE ook haar statuten aan te passen aan het land van immigratie
in het geval van een internationale zetelverplaatsing. De tijdrovende
procedure in artikel3 RI. moet dan telkens opnieuw worden gevoerd. An-
derzijds zal medezeggenschap slechts een van de aspecten zijn die de
zetelkeuze beinvloedt. 8

(iii) Voor zover de minimumstandaard op grond waarvan informatie
en consultatie verplicht worden gesteld, achterblijft bij nationale medezeg-
genschapsregimes, zoals die van Nederland en Duitsland, blokkeert de
aanvullende richtlijn het harmonisatiestreven meer dan dat het dit stimuleert.
Men kan zich dan ook afvragen of een gevoelig onderwerp als de mede-
zeggenschap van werknemers binnen het ondernemingsbeleid wei bij het
Statuut geharmoniseerd dient te worden. 9 Harmonisatie van nationale
medezeggenschapsregelingen vormt naar mijn mening een essentiele
voorwaarde voor het welslagen van een interne markt. 10 De verschillende

6 Timmerman, NV 67/1, p. 12.
7 Advies van 27 jan. 1992, p. 34.
8 Von Maydell, AG 10/1990, p. 444 (noot 13).
9 Raaijmakers bepleit een loskoppeling; "Themis en Europa', p. 203.
10 Zij vormt een belangri j k aspect van de sociale rechten en moet stabiele betrekkingen creeren

tussen de ondememingsleiding en de werknemers op de werkplek (COM (88) 320 def., p.
17).
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nationale voorschriften op dit punt kunnen de totstandkoming van inter-
nationale juridische fusies en zetelverplaatsingen bemoeilijken of zelfs
blokkeren. Anderzijds zijn de nationale verschillen op dit terrein erg groot.
De medezeggenschapsregels zijn vaak diep geworteld en ingebed in het
totaal van arbeidsverhoudingen in een land en laten zich niet zo maar vanuit
Brussel, bij absolute of gekwalificeerde meerderheidsstemming, opzij zetten.
Tussen alle twaalf Lid-Staten dient consensus te worden bereikt omtrent
een gelijk(waardig) medezeggenschapsregime binnen Europa. II Dit
veronderstelt echter een Iangdurig overleg en vergt een tijdspanne die voor
de (vennootschappelijke) regeling van de SE blijkbaar niet is weggelegd;"
Januari 1993 - zoals vastgesteld in artikel137 Vo. (Statuut 1991) - bleek
reeds onhaalbaar. Beschouwt men het Statuut als een onmisbaar element
voor de totstandkoming van een interne markt dan mag het, lijkt mij, niet
erg lang na deze datum tot stand kornen." Om te voorkomen dat de
totstandkoming van het Statuut vertraging oploopt, is het te overwegen om
de richtlijn los te koppel en van de verordening en te baseren op een
rechtsgrond die algemene stemmen vereist: artikel 100 of 235 EEG. In
een zorgvuldige overlegprocedure kunnen de Lid-Staten dan streven naar
een 'eenheidsoplossing'. Tot zij overeenstemming bereiken over een
gelijkwaardige medezeggenschapsregeling zaI de SE dan zijn onderworpen
aan nationale medezeggenschapsvoorschriften. De consequentie is weI dat
de werknemers bij buitenlandse vestigingen geen recht op medezeggenschap
in de SE meer wordt geboden.

(iv) De aanvullende richtlijn verplicht de nationale wetgevers om in
hun wetgevingen speciaal voor de SE een medezeggenschapsregime op te
nernen." Weliswaar zal voor Nederland of Duitsland voor een belangrijk

II Gleichrnann, in 'Forum internationale', okt. 1989, no. 14, p. 8, pleit er voor dat een begin
wordt gemaakt met een dialoog tussen de 'sociale partners' in de twaaIf Lid-Staten. Aan
de hand van een algemeen geaccepteerd SociaaI Handvest zouden dan de recbten van de
werknemers in de onderneming kunnen worden verduidelijkt. Yervolgens zou deze basis
verder uitgewerkt kunnen worden in de richting van medezeggenscbapsrecbten. O.g. v. art.
54 lid 3 (g) EEG zou de Commissie een globale cataIogus van recbten op kunnen stellen,
terwijl de Lid-Staten die in detail uitwerken. Zie art. 118B EEG; Timmerman, NV 67/1,
p. 13.

12 Dat blijkt uitde ervaringen met de ontwerp-richtlijnen 5 en 10. Wellicbt dat via bet SE-Statuut
schot inhet harmonisatieproces kan worden gebracht. De SE is immers facultatief en verplicht
enkele Lid-Staten toch een wettelijke basis vast te stellen. Yoigens Timmerman is het •geen
schande voor zoiets gecompliceerds als de harmonisering van het medezeggenschapsrecht
veel tijd uit te trekken", NY 67/1, p. 13.

13 De Commissie lijkt hierop terug te komen; zie 'Europe', 9/10 nov. 1992, Dr. 5854, p. 11.
14 Zie ook Honee, 'Ontwerp-statuut Europese Yennootschap: geen welbestede tijd', NY 67/12,

dec. 1989, p. 2451246.
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deel aangesloten kunnen worden bij de bestaande nationale wetgeving, maar
voor Lid-Staten die geen wettelijke medezeggenschapsvoorschriften kennen
of niet voldoen aan de rninimumrechten die het Statuut voorschrijft, betekent
dit dat zij een specifiek op de SE toegepaste regeling moeten opnemen.
Opmerkelijk is dat elke Lid-Staat, ongeacht het medezeggenschapsmodel
dat hij binnen zijn grenzen voor SE's verplicht heeft gesteld, nationale
procedurele voorschriften dient vast te stellen die werknemers bij aldaar
gevestigde nevenvestigingen deelname aan de verkiezingen voor medezeg-
genschap in een buitenlandse SE moeten verzekeren (artikel 7 Rl).15

(v) Zoals ik reeds in hoofdstuk 3 paragraaf 4.5 opmerkte, staat het
principe van werknemersmedezeggenschap in de structuur van de vennoot-
schap haaks op de 'Bangemann-voorstellen', die de positie van de ava en
de individuele aandeelhouders benadrukken. Deze tegenstrijdigheid kan
niet slechts gevolgen hebben voor de toelating tot en de verhandeling van
effecten op de beurs - voorwaarde daarvoor is immers dat aandeelhouders
voldoende zeggenschap kunnen uitoefenen op het beleid binnen de SE -
maar kan in het kader van de besluitvorming door haar organen ook
problemen opleveren bij de invulling van het vennootschappelijk belang
van de SE. Dient het leidinggevende orgaan of de RvT de belangen van
de aandeelhouders of die van een ruimere kring van 'stakeholders' te
benadrukken?

(vi) Als een bezwaar zie ik tenslotte ook de wijze waarop de mede-
zeggenschapsverplichting is vormgegeven. Medezeggenschap is een constitu-
tief vereiste voor de oprichting van een SE, ongeacht of het daarbij gaat
om een fusie, de oprichting van een holding, een joint venture of van een
dochter. Ook een SE met zeer weinig werknemers is daartoe verplicht.
Om te voorkomen dat de SE ten opzichte van nationale rechtsvormen
onevenredig zwaar belast zou worden, zou naar mijn mening - overeen-
komstig de regeling in ontwerp-richtlijn 5 of de richtlijn inzake de EOR -
een drempel kunnen worden ingebouwd. In de aanvullende richtlijn zou
kunnen worden bepaald dat de Lid-Staten voor medezeggenschap overeen-
komstig artikel 4 RI. een minimum-aantal werknemers kunnen verlangen
dat zij op niet hoger dan 1000 werknemers kunnen vaststellen." Voor

15 Zie WiBmann, RdA 1992, HeftS, p. 324/328/329. Zie omtrentde problemen bij afbakening
van onderwerpen die tot de regelingsbevoegdheid behoren van hetzij de Lid-Staat waar de
werknemers werken, hetzij de zetel-lidstaat van de SE: Van Dijk, in de 'Van Rijn van
Alkemade-bundel', p. 87/88.

16 Zie de artt. 4 en 21b leden I van ontwerp-richtLijn 5; de werknemers van een dochter-
maatschappij worden daarbij aan de vennootschap (SE) toegerekend. Zie oak Sanders, TVV S
91110, p. 250.
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het instellen van een EOR zouden zij een drempel van 100 werknemers
kunnen vaststellen. 17 Eventuele fluctuaties rond het vastgestelde minimum-
aantal werknemers zouden dan pas effect sorteren als de daaruit voort-
vloeiende situatie bijvoorbeeld twee opeenvolgende jaren voortduurt. 18

Hiervoor besprak ik kort de voor- en nadelen die naar mijn mening aan
het Statuut en de SE in haar huidige vorm zijn verbonden. Op een aantal
punten stelde ik een wijziging of aanvulling van het Statuut voor. Ik denk
dan vooral aan de medezeggenschapsregeling en de vennootschappelijke
inrichting van de SE. Voor zover Lid-Staten een dergelijke aanpassing
nastreven, zouden de nationale wetgevers ook een eigen regeling voor
binnen hun grenzen op te richten SE's kunnen treffen. In de volgende
paragraafbespreek ik kort de mogelijkheden van de Nederlandse wetgever.

3 Voor welke keuzes komt de Nederlandse wetgever te staan?

De SE zal na aanvaarding van het Statuut als facultatieve 'Europese'
rechtsvorm naast en in concurrentie met bestaande nationale rechtsvormen
en het EESV komen te staan. Hiervoor merkte ik op dat voor ondernemers
de aantrekkelijkheid van de SE-vorm onder meer schuilt in haar flexibele
vormgeving. Ret Statuut biedt immers een aantal opties met betrekking
tot de vennootschappelijke inrichting, de medezeggenschap van werknemers
en de financiele verslaglegging. Willen de nationale wetgevers voorkomen
dat de oprichters een SE kunnen creeren, die (sterk) afwijkt van en minder
waarborgen biedt aan aandeelhouders, crediteuren en werknemers dan hun
'eigen' nationale nv's, dan zullen zij binnen hun grondgebied op te richten
SE 's zoveel mogelijk willen onderwerpen aan hun nationale rechtsstelsels. 19

De vraag rijst dan of, en zo ja, in hoeverre het SE-Statuut de Nederland-
se wetgever ruimte laat om in een Uitvoeringswet bij het SE-Statuut een
aantaI voorschriften uitdrukkelijk op SE's van toepassing te verklaren. Strikt
genomen zou men zich op het standpunt kunnen stellen dat een nationale

17 Deze is conform de EOR-richtlijn en voorkomt dat de Lid-Staten hun eigen wet op de
ondememingsraden moeten aanpassen.

18 Zie de artt. 4 en 21b leden 3 ontwerp-richtlijn 5. Een aanvuUende mogelijkbeid dat de
werknemers van de SE zich in meerderheid voor of tegen medezeggenschap hebben uitge-
sproken (lid 2) acht ik minder wenselijk. Het gevaar bestaat dan immers dat het bestuur
in de onderhandelingen druk zaJ uitoefenen op de werknemers (-vertegenwoordigers).

19 De intemationaaI privaatrechtelijke aspecten in het kader van een grensoverschrijdende
zetelverplaatsing laat ik bier dus buiten beschouwing.
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uitvoeringsregeling in strijd is met de rechtstreekse werking van de
eommunautaire verordening. De verordening geldt rechtstreeks binnen de
rechtssfeer van alle Lid-Staten en behoeft als zodanig geen uitvoering.
Nietternin biedt het SE-Statuut de nationale wetgevers enige mogelijkheden.
De onderhavige verordening geeft namelijk slechts een basisregeling. Voor
zover uitdrukkelijke voorschriften in en op grond van de verordening
ontbreken, is op grond van de algemene verwijzingsregel in artikel 7 lid
1 Vo. het nv-recht van de zetel-lidstaat van de SE van toepassing. Lid 4
van artikel 7 Vo. bepaalt dat, onverminderd de bijzondere bepalingen in
de verordening, de SE in elke Lid-Staat wat haar reehten, bevoegdheden
en verplichtingen betreft, wordt behandeld als een nv naar nationaal recht.
In vele gevallen verwijst de verordening uitdrukkelijk naar het nationale
recht van de Lid-Staten. 20 Op grond van artikel II bis Vo. is wat de
oprichting van de SE betreft, het nationale 'zetelrecht' zelfs aanvullend
van toepassing. Weliswaar reehtvaardigen deze verwijzingen naar nationaal
recht nog niet een wettelijke uitvoeringsregeling. Zij kunnen naar mijn
mening voor Lid-Staten niettemin aanleiding zijn om vanuit het oogpunt
van rechtszekerheid een aantal nationale regels uitdrukkelijk op SE's van
toepassing te verklaren. Een voorwaarde is dat de voorschriften in de
Uitvoeringswet niet in strijd zijn met de tekst en de strekking van het
Statuut.

Voor Nederland denk ik in eerste instantie aan de aanwijzing van het
handelsregister als het register, waarin de inschrijving van de SE alsmede
de publicatie van de akten en gegevens betreffende de SE (artikelen 8 en
9 V0.) dienen te geschieden (artikel I Hrgw.). 21 Als de bevoegde auioriteit
die op grond van artikel 117bis Vo. ontbinding van de SE kan vorderen,
dient het openbaar ministerie te worden aangewezen." Als de "rechtbank",
de "adrninistratieve instantie of een ander onafhankelijk orgaan", die het
verzet tegen de benoeming van voorgedragen comrnissarissen ongegrond
kan verklarerr", zal de OK van het Hof Amsterdam moeten worden

20 Zie bijv. de artt. 211id 4,23,24 lid I, 24bis lid 1,26,27 lid 2,28,29, 30bis, 31 lid I,
35 lid 2,38 lid 2ter, 39 lid 2,42 lid 3,43 lid 1 Vo., etc.

21 Vgl. art. 2 Uitvoeringswet bij de EESV-verordening.
22 Vgl. art. 6 Uvw. bij de EESV-Vo.
23 Art. 4 Il sub c RI.
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aangewezen (artikel 2: 158 lid 9 BW).24 De Uitvoeringswet dient tevens
een bepaling te bevatten omtrent het tijdstip van haar inwerkingtreding."

Daarnaast zouden nog een aantal bepalingen uit Boek 2 BW in de
Uitvoeringswet kunnen worden opgenomen en als zodanig expliciet op een
'Nederlandse' SE van toepassing kunnen worden verklaard. Men kan
bijvoorbeeld denken aan enkele algemene bepalingen in titel 1 van Boek
2 BW: artikel 4 (authentieke oprichtingsakte), artikel 6 (openbaarmaking
van akten en gegevens, alsrnede de bescherming van derden)", artikel
7 (doeloverschrijding), artikel 8 (redelijkheid en billijkheid), artikel 9
(behoorlijke taakvervulling van bestuurdersr", artikel 11 (rechtspersoon-
bestuurder)", artikel12 (ontzegging stemrecht), artikel13 (nietige/geldige
stern)", artikelen 14, 15 en 16 (nietige en vernietigbare besluiten)", en
artikel18 (omzetting)". Overeenkomstig artikel 8 lid 2 van de uitvoerings-
wet bij de EESV -verordening zou ook de omzetting van een SE in een
Nederlandse nv uitdrukkelijk kunnen worden geregeld. Volgens de 'werk-
tekst' uit 1993 wordt de omzetting van een SE in een naamloze vennoot-
schap naar het recht van de zetel-lidstaat echter expliciet in de verordening
mogelijk gemaakt." Wat de toepassing van de artikelen 19 e.v. (alsmede
artikel 2:74 BW) inzake orubinding betreft voorzie ik een probleem,
aangezien het Statuut 1991 in de artikelen 115 e. v. Vo. een eigen regeling
treft die geen ruimte lijkt te bieden aan eigen nationale voorschriften."
Wat de vereffening betreft bepaalt artikel120 lid 2 Vo. echter uitdrukkelijk
dat op (de beeindiging van) de vereffening van de SE het nationale recht
van toepassing is.

Wat titel4 betreft zou mijns inziens, in navolging van de uitvoeringswet
bij de EESV-verordening (artikel 3 lid 1), kunnen worden gedacht aan de

24 In de uitvoeringswet kan ook de 'autoriteit' worden aangewezen, die op grond van de
'werktekst' uit 1993 bezwaar kan maken tegen de deelname van een nationale nv aan de
juridische fusie in een SE en de grensoverschrijdende zetelverplaatsing van de SE. Ook de
juridische instantie, waarbij beroep kan worden ingesteld tegen dit bezwaar kan uitdrukkelijk
worden aangewezen (zie art. 8 lid 10 en art. 18, doc. 4517/93).

25 Vgl. art. II Uvw. bij de EESV-Vo.
26 Vgl. art. 9 Yo.
27 Vgl. art. 77 Yo.
28 Vgl. art. 69 lid 1 Yo.
29 Vgl. art. 93bis Yo.
30 Vgl. art. 100 Vo., zij het dat dit artikel uitsluitend spreekt over besluiten van de ava.
31 Vgl. de artt. 37bis jo. 11bis Vo.
32 Art. 64ter, doc. 4517/93.
33 In de 'werktekst' van 1993 wordt echter bepaald dat het nationale recht van de zetel-lidstaat

van de SE van toepassing is op de ontbinding, vereffening, insolventie en staking van
betalingen (art. 63).
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artikelen 2: 138 en 149 BW: de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders
en commissarissen in geval van faillissement als gevolg van kennelijk
onbehoorlijk bestuur. Hetzelfde geldt voor de artikelen 2: 139 en 150 BW:
de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen voor
een misleidende financiele verslaglegging. Over de structuurregeling
(afdeling 6 van titel 4) kom ik hierna nog te spreken.

Zoals ik reeds in hoofdstuk 3, paragraaf 3.1, opmerkte zou voorts titel
7(fusie) toepasselijk kunnen worden verklaard. Ondanks de eigen regeling
in het Statuut (artikelen 17 tim 30bis Vo.) wordt het nationale nv-recht
immers aanvullend van toepassing verklaard op de oprichting van een SE
(artikel llbis Vo.). Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid verdient het
mijns inziens de voorkeur om met betrekking tot het verdwijnen van een
nv uit de Nederlandse rechtssfeer in het kader van een internationale
juridische fusie uitdrukkelijk een wettelijke regeling te treffen, hetzij in
de Uitvoeringswet, hetzij in titel 7 van Boek 2 BW. Ook tuel 8 afdeling
1 (geschiUenregeling) en afdeling 2 (het enqueterecht)" lenen zich naar
mijn mening voor toepassing op 'Nederlandse' SE's. Wat de toepassing
van titel9 (jaarrekening) betreft merk ik op dat de huidige regeling in het
Statuut (titel V Vo.) met betrekking tot de opmaak, controle en publicatie
van de (geconsolideerde) jaarrekening de Lid-Staten weinig of geen ruimte
biedt om zelf regels te stellen. Volgens de 'werktekst' uit 1993 zal de
verordening echter uitdrukkelijk verwijzen naar het recht van de zetel-
lidstaat van de SE.35

In artikel 61 Vo. wordt een wettelijke uitvoeringsregeling uitdrukkelijk
mogelijk gemaakt wat de keuze voor een tweetal vennootschappelijke
modellen voor SE's betreft. Bovendien dienen de Lid-Staten wettelijke
regelingen vast te stellen ter uitvoering van de medezeggenschapsrichtlijn.
Op grond van artikel 3 lid 5 RI. kunnen Lid-Staten een keuze maken uit
een aantal medezeggenschapsmodeUen, waarbij zij tevens bevoegd zijn om
voor SE's binnen hun grondgebied de wijze van toepassing van de
medezeggenschapsmodellen vast te stellen (lid 4). Zoals ik reeds in
hoofdstuk 4 schetste, zou de Nederlandse wetgever in de Uitvoeringswet
deze opties kunnen aangrijpen om de structuurregeling, inclusief de
vrijstellingen en mitigaties, op SE's binnen zijn grondgebied toe te passen.
Ik verwijs op deze plaats ook naar het voorstel van Van Dijk in de 'Van

34 VgJ. art. 3 lid 2 Uvw. bij de EESV-Vo.
35 Art. 61, doc. 4517/93.
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Rijn van Alkernade-bundel' .36 Binnen de grenzen van hetgeen het Statuut
toelaat, zou de Nederlandse wetgever zoveel mogelijk aansluiting kunnen
zoeken bij de artikelen 2: 152 tim 164 BW (zie artikel 7 lid 4 Vo. en artikel
3 lid 4 RI.).

In de uitvoeringswet zou kunnen worden bepaald dat SE's die voldoen
aan de criteria in artikel2:153 lid 1 BW7, overeenkomstig artikel61 Vo.
en artikel4 Il RI" worden onderworpen aan het dualistische structuurmodel,
waarbij de RvT via een systeem van cooptatie wordt samengesteld. De
'inloop-termijn' van drie jaar (artikeI2: 154 lid IBW) zou kunnen worden
gerealiseerd door te bepalen dat de SE gedurende die peri ode is onderwor-
pen aan het 'EOR-model' (artikel5 RI.) of 'cao-rnodel' (artikel6 RI.). Een
SE kan immers niet worden opgericht zonder voorafgaande vaststelling
van een medezeggenschapsmodel. Voldoet de SE niet meer aan de criteria
in artikel2: 153 lid 1BW dan zou kunnen worden bepaald dat zij niettemin,
op grond van artikel 2: 154 lid 2 BW, nog drie jaar onderworpen is aan
het structuurregime alvorens op haar het 'EOR-model' of 'can-model'
toepasselijk wordt ('uitloop-termijn'). Artikel 4 Il sub d RI. bepaalt dat
de eerste leden van de RvT worden benoemd door de ava, met een recht
van bezwaar van de werknernersvertegenwoordigers." Ret Statuut biedt
echter geen regeling met betrekking tot de benoeming van commissarissen
als deze allen ontbreken. In de Uitvoeringswet zou artikel 2: 159 BW van
toepassing kunnen worden verklaard. 39

Overeenkomstig artikel 2:158 lid 3 BW zou Nederland op grond van
artikel 63 lid 3 Vo. kunnen bepalen dat de RvT van een binnen zijn
grondgebied gevestigde SE ten minste drie leden telt. 40 Op grond van
artikel4 Ilsub a en b RI. zijn de ava en de werknemersvertegenwoordigers
van de SE bevoegd om kandidaten voor te dragen en bezwaar te maken
tegen de benoeming van voorgedragen kandidaten. Ret Statuut staat er niet
aan in de weg dat de Nederlandse wetgever bepaalt dat ook het bestuur
van de SE een aanbevelingsrecht verkrijgt terzake van de benoeming van

36 J.M. Van Dijk, 'De Europese vennootschap en het structuurregime' , in de 'Grensoverschrij-
dend Privaatrecht - Opstellen aangeboden aan Mr J. van Rijn van Alkemade', p. 79-92.

37 lndien het geplaatste kapitaaI en de reserves van de SE tezamen ten minste 25 miljoen gulden
bedragen; de SE of een afhankelijke maatschappij krachtens wettelijke verplichting een OR
heeft ingesteld; en bij de SE en haar afhankelijke maatschappijen tezamen in de regel ten
minste honderd werknemers in Nederland werkzaam zijn.

38 Van Dijk wijst op het bezwaar dat de benoeming dan niet bij de akte van oprichting (art.
2: 158 lid 2 BW), maar pas na oprichting van de SE plaatsvindt; 'Van Rijn van Alkemade-
hundel', p. 91.

39 Van Dijk, t.a.p.
40 Zie Van Dijk, in de 'Van Rijn van Alkemade-bundel ', p. 90.
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de leden van de RvT (artikel 2: 158 lid 4 BW).41 Een probleem vormt
echter wie als werknemersvertegenwoordigers het recht op aanbeveling
en bezwaar kunnen uitoefenen. Op grond van artikel 2: 158 BW zijn dat
de OR of de COR van de betrokken vennootschap of van haar afhankelijke
maatschappijen. Het Statuut kent echter ook buitenlandse en niet in OR'en
of COR' en vertegenwoordigde werknemers een recht op medezeggenschap
toe. Bovendien beperkt het Statuut het recht op medezeggenschap tot aile
werknemers van de SE (artikel 7 lid I c Rl.). Werknemers in afhankelijke
maatschappijen worden niet betrokken bij medezeggenschap binnen de
SE.42Overeenkomstig het voorstel van Van Dijk zou in de Uitvoeringswet
kunnen worden bepaald dat ook de vertegenwoordigers van werknemers
buiten Nederland en werknemers die werkzaam zijn in een onderneming
waarvoor geen OR is ingesteld hetzij in, hetzij naast de OR hun rechten
van aanbeveling en bezwaar kunnen uitoefenen." Wat de medezeggen-
schapsrechten van werknemers bij afhankelijke maatschappijen van de SE
betreft, zou in het Statuut moeten worden bepaald dat de Lid-Staten regels
kunnen treffen die werknemers van afhankelijke maatschappijen betrekken
bij de medezeggenschap in de SE (zie hoofdstuk 3, § 5.4.3).44 De OR
en de werknemers van afhankelijke maatschappijen worden immers ook
aan de SE toegerekend (artikel 2: 153 lid 1 BW).

Zoals ik hiervoor reeds opmerkte zou de Nederlandse wetgever de OK
van het Hof Amsterdam kunnen aanwijzen als instantie, als bedoeld in
artikel 4 II sub c RI., die een eventueel verzet tegen een voorgedragen
kandidaat ongegrond kan verklaren (artikel 2: 158 lid 9 BW). De OK zou
naar mijn mening bovendien bevoegd kunnen worden gemaakt tot ontslag
van de commissarissen (artikel3 Lid4 RI. jo. artike12: 161 lid 2 BW). Het
Statuut maakt het de Nederlandse wetgever niet onmogelijk om te bepalen

41 Vgl. Van Dijk, in de 'Van Rijn van Alkemade-bundel', p. 91.
42 Van Dijk, 'Van Rijn van Alkemade-bundel', p. 88/89. Hij wijst voorts op het feit dat

werknemers ongeacht de duur van hun dienstbetrekking recht hebben op deelneming aan
de verkiezingen, terwijl de WOR een dienstbetrekking van ten minste 6 maanden verlangt.
Ook het beginsel van evenredige vertegenwoordiging (art. 7 lid 1 b RI.) strookt niet met
de regeling in de WOR. In het Statuut zou het volgende kunnen worden bepaald: (i) de
vertegenwoordigingof vertegenwoordigers worden gekozen vol gens stelsels die op passende
wijze rekening houden met de verschillende categorieen werknemers; (ii) aile werknemers
van de vestigingen en de dochtermaatschappijen moeten kunnen deelnemen aan de stemming.
De zetel-lidstaat kan dit recht afhankelijk maken van een diensttijd bij de vestiging of dochter-
maatschappij van zes maanden of minder; en (iii) de stemming geheim is.

43 Van Dijk, 'Van Rijn van Alkemade-bundel ', p. 89.
44 Van Dijk wijst er op dat hieromtrent in Brussel inmiddels overeenstemming is bereikt; 'Van

Rijn van Alkemade-bundel', p. 90. Bij afsluiting van mijn onderzoek waren mij nadere
gegevens niet bekend.
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dat overeenkomstig artike12: 158 lid II BW een aandeelhouderscommissie
wordt ingesteld. De benoeming van overheidscommissarissen, conform
artikel 2: 158 lid 12 BW, wordt bij toepassing van artikel 4 II RI. echter
uitgesloten." De incompatibiliteitenregeling in artikel 2: 160 BW is op
grond van artikel 69 lid 2 Vo. ook op de SE van toepassing. Wat de
zittingsduur van de commissarissen betreft, merk ik nog op dat artikel 68
lid 1 Vo. de Nederlandse wetgever niet de mogelijkheid biedt om
overeenkomstig artikel2: 161 lid I BW een minimum-termijn van vier jaren
voor te schrijven. De statuten van de SE kunnen een termijn van maximaal
6 jaar voorschrijven. 46

Voor zover een SE niet voldoet aan de toerekeningscriteria voor de
structuurregeling zou Nederland de oprichtende vennootschappen een
keuzemogelijkheid kunnen laten, zowel met betrekking tot de vennootschap-
pelijke als de medezeggenschapsmodellen.

Dient de SE in aanmerking te komen voor de vrijstellingsregeling, dan
kan in de uitvoeringswet worden opgenomen dat de bestuurders en de
werknemersvertegenwoordigers van de oprichtende vennootschappen in
de gevallen als bedoeld in artikel 2: 153 lid 3 BW moeten kiezen voor het
'EOR-model' (artikel5 RI.) of het 'cao-model' (artikel 6 RI.), eventueel
in combinatie met het monistische structuurmodel (artikel 61 Vo.). Zie
hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.1. Bezwaarlijk blijft vanuit het oogpunt van de
ondernemer dat werknemersvertegenwoordigers op grond van het 'EOR-
model' of 'cao-model' in elk geval bevoegd blijven om informatie te
ontvangen en geraadpleegd te worden alvorens goedkeuring wordt verleend
aan de besluiten als bedoeld in artikel 72 Vo. (zie hoofdstuk 3, § 5.4.3).

Het feit dat de RvT op grond van het Statuut 1991 bevoegd blijft tot
benoeming en ontslag van de bestuurders staat een zuivere toepassing van
het het gemitigeerde regime in de weg (zie hoofdstuk 4, § 4.1.2).
Opgemerkt zij echter dat in de 'werktekst' uit 1993 wordt bepaald dat de
benoeming van bestuurders kan geschieden door de ava.

4 Msluiting

Concluderend merk ik op dat binnen een Europese interne markt, zoals
die met ingang van 1januari 1993 officieel bestaat, een SE niet meer nodig

45 Van Dijk, 'Van Rijn van Alkemade-bundel', p. 91.
46 Vgl. Van Dijk, 'Van Rijn van Alkemade-bundel', p. 90
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zou moeten zijn. Een interne markt veronderstelt immers dat nationale nv's
zich vrijelijk binnen het grondgebied van de gehele EG kunnen vestigen
en in elke Lid-Staat onder dezelfde voorwaarden als nationale onderdanen
hun beroep of bedrijf kunnen uitoefenen. In de praktijk blijkt echter dat
ook na 1januari 1993 van een werkelijk vrij vestigingsrecht nog geen sprake
is. Vennootschappen ondervinden nog altijd problemen als zij met
buitenlandse partners een juridische fusie willen aangaan, hun zetel naar
een andere Lid-Staat willen verplaatsen of in meerdere Lid-Staten als 'single
entity' via nevenvestigingen werkzaam willen zijn.

Het SE-Statuut biedt ondernemers expliciet de mogelijkheid om
internationaal juridisch te fuseren en om de zetel van de SE, met behoud
van rechtspersoonlijkheid, te verplaatsen. De omstandigheid dat de SE als
facultatieve rechtsvorm naast nationale rechtsvormen komt te staan, zou
het Statuut meer kans van slagen kunnen bieden dan een harmonisatiericht-
lijn, die immers direct ingrijpt in het nationale nv-recht en bij Lid-Staten
grote weerstand kan opwekken. Ik denk aan ontwerp-richtlijn 10. Zo bezien
ben ik van mening dat de SE een kans verdient, zij het in een enigszins
aangepaste vorm. Zij zou meer herkenbaar moeten zijn als 'Europese'
vennootschap. Daarmee pleit ik niet voor een werkelijk uniforme, supra-
nationale regeling. Die bleek in het verleden immers kansloos. Om de
regeling aantrekkelijk en acceptabel te maken kan de Commissie mijns
inziens voor een belangrijk deel blijven steunen op het inrniddels geharmoni-
seerde nationale recht. Ook wat de voorschriften met betrekking tot kapitaal-
en vermogensbescherming, alsmede wat de (geconsolideerde) jaarrekening
betreft.

Met 'Europees' bedoel ik dat de SE ongeacht het op haar toepasselijke
recht in elke Lid-Staat wordt erkend. Zij mag in het kader van een
grensoverschrijdende zetelverplaatsing niet gedwongen worden haar statuten
te wijzigen. Lid-Staten mogen nv's niet uitsluiten van de oprichting van
een SE door middel van een internationale juridische fusie. De SE zal als
'single entity' via nevenvestigingen moeten kunnen opereren op de EG-markt
op voet van gelijkheid met nationale rechtsvormen. Alleen dan zal van de
SE een stimulans kunnen uitgaan op de harmonisatie van een aantal nog
politiek omstreden onderwerpen ('Delaware-effect') en voor nationale nv's
de weg naar een werkelijk vrij vestigingsrecht worden geplaveid. Ik vrees
echter dat een dergelijke SE slechts kans van slagen heeft indien de
medezeggenschapsregeling van het Statuut wordt losgekoppeld.

Wat de aantrekkelijkheid van de SE voor Nederlandse ondernemers
betreft, merk ik tot slot nog op dat het Statuut Nederland ruimte laat om
al naar gelang de criteria voor toepassing, vrijstelling of rnitigatie van de
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structuurregeling een gedifferentieerde regeling op 'Nederlandse' SE's toe
te passen. De voorstellen die recentelijk in Brussel werden gedaan, wijzen
er op dat de Nederlandse wetgever meer mogelijkheden krijgt om
vrijstellingen aan te brengen op het rigide systeem van 'toezicht' en
medezeggenschap. De versterking van de positie van de ava en de
aandeelhouders die dit met zich meebrengt, biedt voordelen voor zowel
de beurs- en moeder-SE als de 'besloten' joint venture- en dochter-SE.

297



Summary

By formulating a communal Regulation for a European company (Societas
Europaea: SE) the European Commission's basic assumption was that this
type of company should be based on uniform Community law and would
not be governed by national laws. The draft Statutes for a European
Company of 1970 and 1975 are therefore characterized by very detailed
rules that concern nearly all aspects of company law.

In various Member States objections were made against such uniform
and detailed rules. Many areas of company law were not (yet) harmonized
and showed large differences. Moreover the proposals of the Commission
were very ambitious. The SE was governed by the most advanced rules,
often derived from national - German - law. One can think particularly
of the internal structure, the participation of employees and the law on
groups of companies. In chapter I I have given an outline of some problems
the Commission faced when formulating rules for a European Company:
the legal basis and the character of the SE, the creation of the SE and its
accessibility to national companies, the uniformity of rules, the internal
organisation, the participation of employees and the law on groups of
compames.

To make certain that in the short term a practicable concept will be
realized the Commission in 1989 and 1991 presented a completely revised
Statute. In a Regulation and a supplementary Directive concerning employee
participation the Commission now formulates concise basic rules. These
rules subject the SE to several options with regard to the internal organisati-
on and employee participation. In many places the Statute refers to the
national law of the Member State in which the SE has its registered office
and its central administration. As for the preparation, auditing and
publication of the (consolidated) account the SE will be able to make use
of the options which the fourth and seventh Directives grant the Member
States. If one considers that the national company laws, in spite of a highly
advanced harmonization programme, still show considerable differences
and that the Member State in which the SE has its registered office is also
allowed to take measures with regard to the options mentioned above, one
can imagine that the SE will be far from 'European'.

The underlying idea of the SE is to enable companies governed by the laws
of different Member States to choose a structure for co-operation and
restructuring, suited to the dimensions of the internal European market in
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1992. By means of a merger, the creation of a holding, a joint venture or
a subsidiary, as well as a transformation into the form of an SE, companies
would be freed from the legal and practical constraints arising from the
existence of twelve separate legal systems. The SE is supposed to be active
within the entire European market and, because of its European dimension,
would be able to face the competition of American and Japanese companies.
The SE is supposed to offer entrepreneurs an unhindered right of free
establishment within the European Community, without problems of a legal,
fiscal and psychological nature.

The problem formulated in chapter 2 is to what extent the Statute of
1991 gives a solution for the problems that companies face when they want
to be active in the European market and to co-operate and merge with
companies in other Member States. In short, problems occur when they
want to:
(i) be active as a single entity with branches in several Member States,
(ii) transfer their seats to another country,
(iii) merge with a foreign company resulting in a disappearance or
absorption of (one of) the companies involved, and
(iv) merge with a foreign company on the basis of equivalence by creating
a holdingcompany.

I indicated that the SE will be active under the same circumstances as
national companies either as a single entity with branches or as a (holding-)
company with (joint) subsidiaries (or sub-holdings) in several Member
States. In both cases neither the SE, nor the national company will
experience problems with regard to the recognition of their legal personality
(corporate existence). As for the use of subsidiaries which are incorporated
in accordance with the law of the Member States, this will not be a surprise.
However in the case that a company is active through branches, it does
not adjust itself to the company laws of other Member States but uses its
own legal form. Nevertheless the EEC Treaty stipulates that a company
which is incorporated in accordance with the law of a Member State and
which has its registered office or its central administration within the
European Community, is guaranteed a right of free establishment (articles
52 and 58 EEC). The European Court of Justice decided in the so-called
'Segers case' that if a company complies with the conditions in article 58
EEC the fact that it is active through branches or subsidiaries is irrelevant.
Consequently if a company is formed in accordance with Dutch law and
has its registered office in e.g. Amsterdam, then it has the right to be active
in other Member States not only through subsidiaries but also through
branches. On the other hand an SE as well as a national company will
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experience the same psychological problems when they operate as single
entities. In practice entrepreneurs will more likely be considered for orders,
subsidies or tax profits, when they use 'national' subsidiaries. In this respect
the SE will not offer new perspectives.

National companies will also experience problems with regard to border-
crossing seat transfers and mergers. Member States are still afraid of so-
called 'Delaware-effects' that arise from the remaining differences between
national company laws. If the company is considered to be a 'pseudo-
foreign' company - which implies that it does not have any connections
with the state of incorporation - and does not comply with the rules which
the state of its real seat considers important, in some Member States it will
not be regarded as a legal person. The Court of Justice decided in the 'Daily
Mail case' that as long as the differences between national company laws
are not harmonized Member States can withhold a foreign company its legal
personality. The consequences can be a denial of its legal rights or a change
of its articles of association. Up to now the articles 52-58 of the EEC Treaty
still do not guarantee an enforceable right to transfer the seat of a company
to another Member State while preserving its legal personality. At this point
the SE could offer companies an opportunity: article 5bis of the Statute
allows the SE to transfer its seat to another Member State without being
dissolved and liquidated. A problem, though, is the change of its articles
of association, especially with regard to the model of employee participation.
According to article 5 of the Statute the registered office of the SE must
be the same place where it has its central administration. As I have
mentioned before the Member States have the right to choose between
several options with regard to the internal organisation and the participation
of employees. With certainty they will submit the SE to their own national
company laws as much as possible. This means that each time the SE wants
to transfer its central administration to another Member State it is forced
to change its articles of association. With regard to the participation of
employees the procedure in article 3 of the Directive must be followed to
change the model of participation. In my opinion the Commission's choice
for the so-called 'siege reel theory' is inconsistent with the nature of a
European company. The SE must be able to transfer its seat to other
Member States without being forced to change its articles of association.
Some legal exceptions can be allowed to prevent that the SE does not
comply with certain rules that the Member State in which the SE has its
real seat considers to be of absolute necessity in order to protect the interests
of shareholders, creditors and employees. These exceptions are only justified
where rules have still not been harmonized. With regard to 'European'
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companies one can think for instance of the rules concerning the liability
of directors.

For the same reasons mentioned above the Member States still do not
allow a border-crossing merger to result into a disappearance or absorption
of (one of) the companies involved. They are afraid that the employees
of the disappearing company will not be granted the same participation rights
in the foreign company. An attempt to harmonize the national rules on this
point failed, in spite of article 1 (3) of the draft Directive 10 on the basis
of which Member States are allowed to exclude companies from a cross-
border merger if they are governed by national rules of employee
participation. In practice cross-border mergers are therefore performed by
takeovers or creating holdingcompanies, in other words by using group
structures. It is very interesting that the Statute permits companies to merge
into an SE. Nevertheless I expect that the SE-Statute will experience the
same problems as the tenth Directive. The fact that the SE is submitted
to different national rules concerning employee participation will cause the
same worries to the Member States as I mentioned before.

Does the SE offer any help to companies that wish to merge by creating
a holdingcompany on a basis of equivalence? In my opinion not really.
Also here the fact that the SE is to a large extent governed by the national
law of the Member State in which it has its seat will cause legal and
psychological problems to the merging companies. At least one of the
merging partners will have the feeling that it loses its 'nationality' in favour
of a foreign 'nationality'. Furthermore when the SE will be incorporated
in the Member State of the other partner this may lead to the unwanted
suggestion that this partner has a leading role in the merger. Therefore I
think that in spite of the SE-Statute companies will continue to use 'siamese
twin-constructions' (Hoogovens/Hoesch), several sub-holdings (Royal/Shell,
Agfa/Gevaert and Eurotunnel), or two or more seperate holdings that form
a group on the basis of statutory and/or contractual provisions (Unilever).

Actually I think that there should be no need for a European company
within the European internal market. National companies should be able
to operate as single entities, be allowed to transfer their seats to other
Member States, to merge with foreign companies resulting in a disappearan-
ce of (one of) the companies invol ved, and to merge with foreign companies
on the basis of equivalence by creating one single holdingcompany. In this
respect I refer to the United States market, where in spite of the different
company laws companies are given a free choice to incorporate themselves
according to the laws of a state, regardless of the state(s) in which they
conduct their business. Nevertheless I think that as long as a cross-border
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seat transfer and a merger resulting in the disappearence of (one of) the
companies are still not generally possible the SE-Statute can offer companies
a new perspective.

In chapter 3 I have paid attention to the SE as a corporation wishing to
be quoted on the Amsterdam stock exchange, and the SE which wants to
control its (foreign) branches and/or (joint) subsidiaries. With regard to
the problems that companies may have in this respect I have made a
distinction between problems that occur at the moment when the SE is
formed and problems that occur after the incorporation of the SE. The
emphasis lays on the problems that occur at the moment when the SE is
being formed. In that respect I think first of all of the choice that the
founder companies have to make for a certain type of SE. Very important
is what the founders have in view:
(i) a single entity-SE by a merger where they all disappear as separate legal
persons,
(ii) a holding-SE by a merger where they all remain as separate legal
persons (subsidiaries),
(iii) a joint venture-SE,
(iv) a subsidiary-SE, or
(v) a transformation into an SE?

Important are also the problems that the founders experience with regard
to the procedures as part of the formation of an SE. On this point the Statute
gives only basic rules. In order to fill this gap article 11bis declares the
national rules of the Member State in which the SE has its seat applicable.
With respect to the formation of an SE by merger and by formation of a
holding I have indicated that they have to draw up and make public draft
terms of merger or formation and draw up a written board report.
Independent experts must examine the draft terms of merger or formation
and draw up a written report for the shareholders. The supervision of the
legality of the merger concerns in part the procedure with respect to each
of the merging companies and in part the realization of the merger and
the formation of the SE. The first part of the procedure is governed by
the national law which applies to each of the companies. The latter part
is governed by the law of the Member State in which the SE will have its
registered office. If there has been no supervision the merger must be
declared null and void, but only if the law of the Member State in which
the SE has its seat imposes this sanction. The merger or the formation of
the holding-SE must be approved by the general meetings of shareholders
of the founder companies. They take effect on the day the SE is registered
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in the national commercial register. At that moment the SE will acquire
legal personality. For the formation of the holding SE it is absolutely
necessary that the shareholders in the founder companies have transferred
at least 51 % of the shares to the SE. As for the protection of the creditors
of the merging companies, in the case the latter disappear as legal persons,
I have indicated that problems can arise because of the different national
rules with regard to the points in time according to which the creditors of
the disappearing companies can demand guarantees for the settlement of
their claims (before or after the merger"). As for the position of the
employees of the founder companies I have pointed out that article 3 of
the Directive prescribes a detailed procedure according to which the
employees have the right to enter into an agreement with the board about
a model of participation. Moreover they will be protected by national rules.

With regard to the specific problems concerning the formation of an
SE that wishes to be quoted on the Amsterdam stock exchange, I think of
the requirements that the SE must fulfil to be allowed to exchange its
securities on the stock exchange. I have indicated that these requirements
must already have been fulfilled at the moment ofthe formation. Otherwise
the shareholders will not approve of the draft terms of merger or formation.
The SE must enter into an agreement with the holder of the stock exchange.
Therefore it is compelled to draw up and make public a prospectus in which
it informs investors about the financial and economic situation of the
company, as well as the rights and duties they will have as shareholders.
The SE, of which the securities are already quoted, is also obliged to
provide investors with information on a regular basis: in an annual
(consolidated) account and half-yearly reports. Moreover it must inform
investors about important events. Of course the securities of the SE must
also be marketable. Furthermore it is important that the shares guarantee
the holders sufficient financial rights and control in the company. With
regard to control I have remarked that the 'one share one vote' principle
('Bangemann proposals ') is inconsistent with the internal organisation of
the SE. On the one hand the shareholders are granted influence by imposing
restrictions on the issue of priority shares, binding recommendations for
the appointment of directors and the issue of shares with limited or no voting
rights, on the other hand the important power to appoint and dismiss
directors is not given to the general meeting of shareholders but to the
supervisory (or administrative) board. This board also has the power to
approve of a number of important decisions and can be authorized to
approve of the annual account of the SE.
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With respect to the 'managerial' problems that the SE will experience
when it wishes to control its branches and/or subsidiaries, I think of the
influence that the employees can have on the internal organisation and the
decisionmaking process of the SE. The statutes of the SE shall organize
the structure of the SE either according to a 'two tier system', having a
management board and a supervisory board, or according to a 'one tier
system', having an administrative board. In addition the statutes shall
provide for a general meeting of shareholders. The Directive presents at
least three models which give employees various possibilities to participate
in the decisionmaking process of the SE:
(i) participation in the supervisory or administrative board by means of
direct appointment (German model) or co-optation (Dutch model),
(ii) participation in a seperate body, or
(iii) participation by means of an agreement.

Problems can arise when large numbers of employees with different
nationalities and backgrounds are members of the supervisory or administra-
tive board and also decide on the appointment and dismissal of directors,
the annual account and the approval of important decisions. When they
participate in a separate body they have to be consulted by the management
or the administrative board before any decision is implemented that needs
the approval of the supervisory or administrative board. There is a real
danger that the decisionmaking process will be delayed. In my opinion in
an SE which confines itself to financing and a more general control of its
subsidiaries and!or branches, the participation rights of the employees should
be linked up with the operational structure of the group. The employees
should be informed and consulted by the management of the subsidiaries
and!or branches. The Statute should allow a Member State make exceptions
to the compelling rules on employee participation.

In chapter 4 attention is given to the SE as a joint venture between two
companies governed by the laws of different Member States. The problem
formulated in this chapter is to what extent the Statute gives the partners
the opportunity to control their joint venture-SE. After all a joint venture
is characterized by a close relationship between the partners. They entered
'intuitu personae' into an agreement to co-operate and invest in a particular
part of their business activities. Therefore they want to control the decision-
making in the joint venture ('joint control'). In this respect problems can
arise since in their qualities of shareholders they are deprived of the
important power to appoint and dismiss directors. This power is given to
the supervisory or administrative board, in which employees can be
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represented. Apart from the fact that they have the power to approve of
certain decisions of the management, they can also be authorized to approve
of the annual account. In this respect the SE is modelled after the German
'Aktiengesellschaft' and the Dutch 'structuurvennootschap'.

I have indicated that to a certain extent it is possible for the Dutch
legislator to make exceptions to this division of powers and the representati-
on of employees in the supervisory or administrative board according to
the example of the Dutch 'structuurregeling' (exemptions and mitigations).
The Statute allows a Member State to restrict the choice of the models for
employee participation or make one of these models compulsory for SE's
having their registered office on its territory. Furthermore a Member State
may require that SE's having their registered office on its territory adopt
either the two tier or the one tier system. To accomplish an exemption from
the 'structuurregeling' the Dutch legislator could exempt ajoint venture-SE
from employee participation in the board and could leave the choice between
the two tier and one tier system to the partners. The general meeting of
shareholders would have a decisive influence on the process of decisionma-
king in the SE. In the case that the partners choose for the one tier system
they will have a direct influence on the appointment and dismissal of the
members of the administrative board in their qualities of shareholders.
However the Statute leaves no room for a' mitigation' of the 'structuurrege-
ling' as it authorizes the supervisory board - the members of which are
co-opted according to the Dutch model - to appoint and dismiss the
directors. Nevertheless the Statute offers the partners influence on the
decisions of the supervisory board by giving the chairman of the board,
who is elected amongst the representatives of the shareholders, a casting
vote. This means that when they take a unanimous stand the shareholders/
partners can carry a decision through. In addition to this the Statute and
the applicable Dutch law leave room for statutory and/or contractual rules
that guarantee the partners a joint control in their joint venture-SE. The
possibility to control the SE is for instance important with regard to the
competence to form ajoint venture-SE - does the management of the foun-
der company need the approval of the general meeting of shareholders? -
and with regard to the obligation of the partners to comprise the joint
venture-SE in their consolidated accounts.

In chapter 5 I have concluded this dissertation by listing the advantages
and disadvantages that are in my opinion connected with the (Statute for
an) SE. As the advantages of the Statute I see:
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(i) the possibility for a cross-border merger resulting in a disappearance
or absorption of the companies involved,
(ii) the possibility for a cross-border seat transfer preserving the legal
personality of the SE,
(iii) the flexible internal organisation of the SE
(iv) the flexible designing of its annual account,
(v) the psychological advantage connected with the name 'SE'
(vi) the possibility to issue shares without voting rights, and
(vii) the influence it may have on the harmonizationprogramme.

In my opinion the disadvantages of the SE are:
(i) its hybrid character: the SE will be far from 'European',
(ii) the limitations the Member States will impose upon companies which
want to merge and absorb into an SE,
(iii) the SE will not take away the psychological problems with regard to
the forming of one holding for a merger on the basis of equivalence between
the partners, nor the problems with regard to the use of branches,
(iv) the insufficient clarity of its annual account, and
(v) the burden which the compulsory rules on employee participation put
on the SE as well as the dissimilarity of the models for employee participati-
on.

I have also made some suggestions for the implementation of the Statute
in Dutch law. My suggestions mainly concern the applicability of the
'structuurregeling' and its 'exemptions' and 'mitigations'. Finally I have
concluded that there should be no need for a European company within
the European internal market. Nevertheless the SE deserves to get a chance
as long as companies do not have the possibility for a cross-border merger
or seat transfer. Provided that the SE will be a real 'European company',
in the sense that its legal personality will be recognized in all Member States
and that it cannot be forced to change its statutes. Only then the SE will
be able to stimulate the harmonization of company laws in Europe, like
a 'Delaware company'.
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STELLINGEN

1. Binnen een werkelijk Europese interne markt bestaat aan een Europese
vennootschap geen behoefte.

2. Een Europese vennootschap kan binnen de Europese interne rnarkt alleen
als 'Delaware company' opereren indien het op haar toepasselijke statuut
volledig wordt erkend.

3. Voor zover de minimumstandaard voor medezeggenschap binnen de
Europese vennootschap achterblijft bij de nationale medezeggenschaps-
stelsels, blokkeert het SE-Statuut het harrnonisatiestreven meer dan dat
het dit stimuleert.

4. In zijn huidige opzet hinkt het SE-Statuut op twaalf gedachten en schiet
het in zijn streven om te overleven zijn doel voorbij in de richting van
een dertiende stelsel met een onbeperkt aantal varianten.

5. Voor zover artikel 2: 138 BW ook van toepassing is op nevenvestigingen
van vennootschappen uit andere EG-lidstaten moet zulks in strijd worden
geacht met de uitspraak van het Hof van lustitie in het 'Segers-arrest'.

6. Ontwerp-richtlijn 13 inzake de open bare aanbieding tot aankoop en ruil
(van aandelen) is niet de plaats om regels te treffen met betrekking tot de
inrichting van de vennootschap.

7. Het 'one share one vote-beginsel' staat haaks op het voorstel om werkne-
rners medezeggenschap binnen de vennootschap te bieden.

8. Om te voorkomen dat alcoholisten fiscaal worden achtergesteld bij
incidentele drinkers die bij een verkeerscontrole toevallig nuchter achter
het stuur zitten, zou hen na overlegging van een psychiatrisch rapport
een teruggave moeten worden gedaan op reeds betaalde alcoholaccijnzen.

9. De fantasieloze eenvoud in modeme stadsinrichtingen heeft als enig
voordeel dat men zich in elke stad thuis kan voelen.
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