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Ondernemingsrecht 

Mr.drs. N. Lemmers (Van der Heijden Instituut, 
Radboud Universiteit Nijmegen)

Periode 1 juli – 30 september 2006 

REGELGEVING

Privatisering NV Luchthaven Schiphol
De privatisering van de NV Luchthaven Schiphol 
(‘Schiphol’) heeft in de afgelopen jaren de gemoe-
deren aardig verhit. De Eerste Kamer heeft kort 
geleden met een nipte meerderheid ingestemd 
met de privatisering van de luchthaven (zie Katern 
100). De privatisering krijgt vorm met de verkoop 
van een minderheidsbelang in de luchthaven. De 
vlam is echter in de pan geslagen. De Gemeente 
Amsterdam is ook aandeelhouder van Schiphol en 
heeft de vervreemding van het aandeel van de Staat 
geblokkeerd door tegen een daartoe voorgestelde 
statutenwijziging van Schiphol te stemmen. Om 
tegen die statutenwijziging te kunnen stemmen is 
een besluit van het college van Burgemeesters en 
Wethouders genomen. De Minister van Financiën 
heeft in een eerder stadium aangekondigd dat in-
dien de gemeente Amsterdam inderdaad daartoe 
besluit, hij zal overgaan tot spontane vernietiging 
van het betreff ende besluit van de gemeente Am-
sterdam. Dit standpunt blijkt uit twee brieven die 
de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer 
heeft gezonden (Kamerstukken II, 24 435, nr. 17 
en 18). De minister gebruikt een publiekrechtelijk 
middel in een privaatrechtelijke verhouding tussen 
de Staat en de gemeente Amsterdam. Het dreige-
ment van vernietiging heeft weinig eff ect gehad. 
De gemeente Amsterdam heeft op de AVA van 
Schiphol op 30 september 2006 daadwerkelijk 
tegen de statutenwijziging gestemd. De verkoop 
van de aandelen Schiphol in handen van de Staat 
is daarmee – voorlopig – van de baan. De minis-
ter en de Amsterdamse wethouder voor luchtha-
venbeleid zullen rond de tafel gaan zitten om te 
overleggen of de impasse kan worden doorbroken. 
Mocht dit niet gebeuren dan zal de minister het 
besluit van de gemeente Amsterdam om tegen de 
statutenwijziging te stemmen vernietigen. Daarop 
zal zeker een juridische procedure bij de Raad van 
State volgen. Wij houden u op de hoogte van deze 
privatiseringsperikelen. 

Europese Coöperatieve vennootschap (SCE) en mede-
zeggenschap
Het is zo ver. De Europese Coöperatieve Vennoot-
schap (SCE) is een feit (zie Katern 98). Op 14 sep-
tember 2006 is de Wet tot uitvoering van de EG-
Verordening in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 

2006, 425). Twee maanden eerder is ook de wet 
aangenomen die medezeggenschap van werkne-
mers van een SCE regelt (Stb. 2006, 361). Deze 
wet is al op 18 augustus 2006 in werking getreden, 
nog voordat een Nederlandse SCE mogelijk was.

Openbaar overnamebod
Zowel de leden van de Tweede Kamer als de 
Minister van Financiën zitten bij dit wetsvoorstel 
niet stil. In de afgelopen periode zijn vijf amende-
menten ontvangen (Kamerstukken II 30 419, nr. 10 
t/m 14). Tevens is op 29 september 2006 de der-
de nota van wijziging (nr. 15) ontvangen, waar-
mee vijf wijzigingen worden beoogd. In de eerste 
plaats wordt het amendement gepubliceerd onder 
nr. 14 gevolgd. Het verlenen van vrijstelling van 
de verplichting tot het uitbrengen van een open-
baar bod geschiedt bij algemene maatregel van be-
stuur met voorhangprocedure. In de tweede plaats 
wordt in het belang van een spoedige implementa-
tie het voorstel tot aanpassing van de regeling be-
treff ende certifi cering geschrapt. In de derde plaats 
wordt een voorstel van het lid Blok gepubliceerd 
onder nr. 12 in het wetsvoorstel geïncorporeerd. 
Het voorstel houdt in dat het bestuur van beurs-
genoteerde vennootschappen in de eerste AVA die 
wordt gehouden nadat deze wet in werking is ge-
streden, een voorstel moet doen aan de aandeel-
houders over het al dan niet gebruik maken van 
de mogelijkheid om een doorbraakregeling in de 
zin van artikel 2:359b BW in de statuten op te 
nemen. De vierde en vijfde wijziging zien op wet-
gevingstechnische aspecten.

Toezicht verslaggeving beursvennootschappen
De Eerste Kamer is begonnen aan de behandeling 
van het wetsvoorstel. De vaste commissie voor 
Financiën heeft in haar verslag verschillende vra-
gen geformuleerd waarop de Minister van Finan-
ciën heeft geantwoord met een nota naar aanlei-
ding van het verslag (Kamerstukken I 30 336, nr. 
A en B). Onderwerp van discussie waren onder 
meer: (i) de defi nitie van het begrip ‘materiële te-
kortkoming’ in de toepassing van de fi nanciële 
verslaggevingvoorschriften, (ii) de rol en de positie 
van de AFM in de handhaving van voorschriften 
uit deze wet, en (iii) de door de Raad van State uit-
gesproken zorg, dat de vele taken die aan de AFM 
zijn en nog worden toebedeeld en de verschillende 
vormen van toezicht, het toezicht op de fi nanciële 
markt ondoorzichtig dreigen te maken. De minis-
ter spreekt zijn vertrouwen uit in de organisatie en 
de werkzaamheden van de AFM. 

Eff ectenrecht
De Wet op het fi nancieel toezicht (Wft) is aange-
nomen! Nadat op 27 juni 2006 de Tweede Kamer 
het wetsvoorstel had aangenomen heeft de Eerste 
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Kamer in recordtijd ook haar goedkeuring uitge-
sproken voor het wetsvoorstel. Op 26 september 
2006 is het wetsvoorstel zonder stemming aange-
nomen. Kort nadat het wetsvoorstel door de Twee-
de Kamer was aangenomen heeft de minister de 
invoerings- en aanpassingswet Wet op het fi nan-
cieel toezicht ingediend (Kamerstukken II 30 658, 
nr. 1-2, 3 en 4). Met de beoogde invoering van de 
Wft, die onmiddellijke werking zal hebben, beoogt 
de wetgever zeven huidige fi nanciële toezichtwet-
ten te vervangen en andere wetten aan te passen 
aan de Wft en overgangsmaatregelen te treff en. De 
Wft is niet alleen van toepassing op wat na de in-
werkingtreding voorvalt, maar ook op bestaande 
rechtsposities en verhoudingen. In dit wetsvoor-
stel wordt expliciet bepaald dat onder huidig recht 
verleende vergunningen na inwerkingtreding van 
de Wft geldig blijven op basis van specifi eke over-
gangsmaatregelen. Daarnaast wordt in dit wets-
voorstel een juridisch kader voor de overgang van 
ontheffi  ngen opgenomen. De inwerkingtreding 
van de Wft is gepland op 1 januari 2007. 
 
Europees vennootschapsrecht 
Graag wil ik nog kort wijzen op het actieplan van 
de Europese Commissie dat op 21 mei 2003 werd 
aangenomen waarin maatregelen werden aan-
gekondigd tot modernisering van het vennoot-
schapsrecht en tot verbetering van de corporate 
governance in de Europese Unie. Binnen dit ac-
tieplan valt de wijziging van zowel de Tweede EG-
richtlijn vennootschapsrecht als de gelijktijdige 
wijziging van de Vierde en Zevende EG-richtlijn 
vennootschapsrecht. De wijziging van de Tweede 
EG-richtlijn betreft een uitbreiding van de mo-
gelijkheid tot inkoop van eigen aandelen en een 
verruiming van de toegestane fi nanciële bijstand 
bij het verkrijgen van aandelen door derden voor 
NV’s (PbEG 25 september 2006, L 264, p. 32-36). 
De wijziging van de Vierde en Zevende EG-richt-
lijn ziet op bevestiging van de collectieve verant-
woordelijkheid van de leden van de bestuursorga-
nen, leidinggevende en toezichthoudende organen 
van een onderneming voor de opstelling en open-
baarmaking van de jaarrekening en het jaarverslag, 
vergroting van de transparantie bij transacties met 
verbonden partijen en buiten de balans vallende 
regelingen en verbetering van de informatiever-
strekking over corporate-governancepraktijken bij 
ondernemingen (PbEG 16 augustus 2006, L 244, 
p. 1-7).

RECHTSPRAAK 

Enquêterecht; Unilever
In Katern 98 en 100 werd al uitvoerig ingegaan 
op de enquêteprocedure inzake Unilever. De On-

dernemingskamer had in haar beschikking van 
21 december 2004, JOR 2005, 5 m.nt. M. Brink 
een onderzoek gelast naar het beleid en de gang 
van zaken van Unilever met betrekking tot de 
uitgifte van de preferente aandelen (‘pref ’s’) op 
9 juni 1999 en de besluitvorming omtrent de op 
24 maart 2004 bekend gemaakte (voorgenomen) 
conversie van die preferente aandelen in gewone 
aandelen Unilever. Het onderzoek is afgerond en 
het onderzoeksrapport ligt ter inzage bij de griffi  e 
van de Ondernemingskamer in Amsterdam.   

Jaarrekeningrecht; strafzaak Ahold
Geen enkel Nederlands bedrijf heeft de afgelopen 
jaren zoveel aandacht van het publiek gekregen als 
Ahold naar aanleiding van het boekhoudschan-
daal. Op 22 mei 2006 heeft de rechtbank Amster-
dam de voorlopig eerste uitspraak gedaan in deze 
nu al geruchtmakende strafzaak, Rb. Amsterdam 
22 mei 2006, JOR 2006/178 m.nt. P.M. van der 
Zanden (Strafzaak Ahold). In de strafzaak tegen de 
CEO (chief executive offi  cer) van Ahold heeft het 
OM de volgende strafbare feiten ten laste gelegd: 
(i) het valselijk opmaken van side letters en letters 
of representation, artikel 225 lid 1 Sr; (ii) het ge-
bruikmaken van valse side letters, artikel 225 lid 2 
Sr; (iii) het publiceren van een onware balans, arti-
kel 336 Sr; (iv) de publieksmisleiding ter gelegen-
heid van een emissie, artikel 47 (oud) Wte; en (v) 
de oplichting van de accountant, artikel 326 Sr. 
Deze strafbare gedragingen houden voornamelijk 
verband met de consolidatie van belangen waarin 
Ahold 50% hield en het (niet-)informeren van de 
accountant en het publiek.
 De rechtbank veroordeelt de CEO tot een voor-
waardelijke gevangenisstraf van negen maanden 
en een geldboete van € 225.000 wegens het feite-
lijk leiding geven aan overtreding van artikel 225 
Sr, artikel 329 (oud) Sr door Ahold en het mede-
plegen van artikel 47 (oud) Wte. De verdachte, die 
uit hoofde van zijn functie van CEO en de invul-
ling daarvan beeldbepalend was voor Ahold, heeft 
door de bewezen verklaarde gedragingen in ern-
stige mate het vertrouwen geschonden dat in hem 
werd gesteld. Verwijtbaar is volgens de rechtbank 
dat de verdachte betrokken is geweest bij het ont-
staan en vervolgens enkele jaren laten voortduren 
van een situatie waarbij herhaaldelijk gebruik is 
gemaakt van het vals opmaken van side letters en 
het bestaan van de side letters voor onder meer de 
RvC en de accountant met opzet verborgen werd 
gehouden. De verdachte deed dit omdat hij grote 
waarde hechtte aan het jaarlijks substantieel laten 
groeien van de omzetcijfers van Ahold. 
 In de uitspraak gaat de rechtbank ook in op 
rechtsvragen over consolidatie, artikel 2:24b BW, 
de verhouding tussen het Nederlandse jaarrekenin-
genrecht en de Amerikaanse US GAAP-regels en 
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de verhouding strafrecht en vennootschapsrecht. 
De noot van prof. Van der Zanden bespreekt op 
verhelderende wijze de uitspraak. 

Eff ectenrecht; vernietigbare rechtshandelingen
Veel juristen zijn al met de vraag bezig geweest: 
zijn rechtshandelingen in strijd met artikel 3 en 7 
Wte 1995 vernietigbaar? Er is een nieuwe uitspraak 
vanuit een nieuw gezichtspunt gepubliceerd, Hof 
’s-Gravenhage 11 juli 2006, JOR 2006/218 m.nt. 
C.M. Grundmann-van de Krol. Uit de Wte 1995 
en de Parlementaire Geschiedenis blijkt niet of 
overtreding van artikel 3 en 7 Wte 1995 leidt tot 
vernietigbaarheid van de betreff ende rechtshande-
lingen. De voornamelijk lagere rechtspraak geeft 
geen uitsluitsel. De Wft geeft in artikel 1:6p wel 
antwoord op deze vraag: rechtshandelingen die 
strijdig zijn met artikel 3 en 7 Wte 1995 zijn niet 
vernietigbaar. De Wft treedt echter pas op 1 ja-
nuari 2007 in werking. Het Hof oordeelt niette-
min dat de in artikel 1:6p Wft neergelegde regel 
ook het in 2000 geldende recht weergeeft, omdat 
de argumenten die in de toelichting op het nieu-
we artikel genoemd worden en die als klemmend 
zijn te beschouwen, toen evenzeer opgeld deden 
als nu. Het Hof past dus toekomstig recht toe. Let 
wel, de regel van artikel 1:6p Wft staat aan vorde-
ring gebaseerd op een onrechtmatige daad wegens 
overtreding van artikel 3 en/of 7 Wte 1995 niet 
in de weg. 

Een selectie van andere uitspraken:
– HR 14 juli 2006, JOR 2006/179 m.nt. A.F.J.A. 

Leijten (ABN Amro Bank NV/Dijkema q.q.) 
over vertegenwoordiging bij tegenstrijdig be-
lang met een pleidooi van annotator Leijten 
richting de wetgever om artikel 2:256 spoedig 
aan te passen en ervoor te zorgen dat er geen 
externe werking meer zal kleven aan een tegen-
strijdig belangbesluit. 

– Hof Amsterdam 2 februari 2006, JOR 2006/176 
(Vereniging Oud Volendam, Stichting Volen-
dams Museum e.a./J.H.M. Pannekeet e.a.) 
waarbij de vraag rijst of donateurs onder om-
standigheden ook als lid van een vereniging 
kunnen gelden.

– Hof Arnhem 6 juli 2004, 13 september 2005 en 
10 januari 2006, JOR 2006/173 m.nt. H.M.L. 
Dings (P.P.C.M. Lammers/Aerts q.q.) over de 
benoeming van bestuurders, bestuurdersaan-
sprakelijkheid en de disculpatiemogelijkheden 
van artikel 2:248 BW.
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Vervoerrecht

H.M.B. Brouwer

WETGEVING

Op 1 juni 2006 is in werking getreden het Verdrag 
van Boedapest inzake de overeenkomst van goederen-
vervoer over de binnenwateren (CMNI) tot stand ge-
komen (Trb. 2001, 124) van 22 juni 2001
CMNI bevat regels voor: overeenkomsten tot 
het vervoer van goederen over de binnenwateren 
waaronder wie verantwoordelijk is voor de aanle-
vering, het vervoer en de afl evering van de goe-
deren en de aansprakelijkheid voor schade aan de 
lading. Het verdrag is van toepassing op interna-
tionaal vervoer: de plaats van inontvangstneming 
(laadhaven) en de plaats van afl evering (loshaven) 
moet in twee verschillende staten liggen.
 Tot dusverre ontbrak uniforme regelgeving in-
zake overeenkomsten tot het vervoer van goederen 
over de binnenwateren. Het ontbreken hiervan 
belemmert de ontplooiing van het internationale 
goederenvervoer over de binnenwateren.
 CMNI voorziet in een balans tussen verschil-
lende oriëntaties (op het gebied van plaatsing van 
het binnenvaartrecht in de nationale wetgeving) 
en vormt daardoor een stimulans voor het inter-
nationale goederenvervoer over de binnenwateren. 
Onderhavig wetsvoorstel strekt tot goedkeuring 
en uitvoering van CNMI voor Nederland.
Bron: Opmaat, Staatsblad 2006, 121.
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