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BESCHERMING ZONDER BESCHERMING 

Het Rijnlandse model kan zich de laatste tijd weer 
verheugen in warme belangstelling. Het besef dat de 
belangen van alle stakeholders meetellen wint het van 
de gedachte dat het aandeelhoudersbelang allesbepa 
lend is. Maar wie heeft dan doorslaggevende invloed 
binnen de vennootschap? Het bestuur wordt benoemd 
door de aandeelhouder, maar het bestuur is zelfstan 
dig verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid 
en de strategie van de vennootschap en de met haar 
verbonden onderneming. Hoe liggen daarmee de 
verhoudingen? Heeft de aandeelhouder het voor het 
zeggen of toch de bestuurder? 
Vaak spitst het machtsgeschil zich toe op de agenda 

voor de algemene vergadering van aandeelhouders. Zo 
ook in de kwestie tussen Boskalis en Fugro. Door het 
inzakken van de offshore sector verloren beide 
ondernemingen fors terrein. Boskalis nam een belang 

in Fugro en wilde uiteindelijk een fusie realise 
ren. In verband daarmee wilde Boskalis een 
stemming afdwingen over het ontmantelen 
van een beschermingsconstructie van Fugro. 
Het bestuur van Fugro reageerde echter 
negatief en weigerde. 
Het geschilpunt ging over de vraag of 

aandeelhouder Boskalis het bestuur van Fugro 
kon dwingen de bespreking van het onderwerp 
op de vergadering af te ronden met een 
stemming over de ontmanteling van een 
beschermingsconstructie. Deze stemming zou 
niet bindend zijn, maar het karakter hebben 
van een aanbeveling. Een dergelijke stemming 
zou in de visie van Boskalis in de tevoren rond 
te sturen agenda van de aandeelhoudersverga 
dering opgenomen dienen te worden. Partijen 

waren het er overigens over eens dat de aangelegen 
heid binnen de (exclusieve) bevoegdheid van het 
bestuur viel en de aandeelhouders in principe geen 
bevoegdheid ter zake toekwam. Desalniettemin vond 
Boskalis dat zij de stemming mocht afdwingen 
middels haar agenderingsrecht. 
Deze zaak was voor advocaat-generaal Vino Timmer- 

man een uitgelezen mogelijkheid om de verhoudingen 
op basis van het Nederlandse vennootschapsrecht nog 
eens grondig en goed neer te zetten. Zijn conclusie is 
een meesterstuk en laat niets aan duidelijkheid te 
wensen over. De lezenswaardige conclusie, die verplich 
te kost is voor iedere jurist die zich wil verdiepen in het 
vennootschapsrecht, geeft duidelijk weer wie inspraak 
heeft en wie zeggenschap. Timmerman komt tot de 
slotsom dat het gelijk aan de zijde van Fugro ligt. Een 
verplichting tot het agenderen van een stemming over 
een onderwerp dat niet tot de bevoegdheid van de 
aandeelhoudersvergadering behoort, is volgens hem 
niet te lezen in de wet. Ook de EU-aandeelhoudersricht 
lijn dwingt niet tot agendering van een stemming. 
De Hoge Raad volgt de conclusie van Timmerman en 

oordeelt dat iedere vennootschap binnen de grenzen 
van de wet vrij is haar organisatie naar eigen inzicht in 
te richten. Voor zover bevoegdheden omtrent de 
inrichting van de organisatie toekomen aan het 
bestuur, valt de uitoefening daarvan samen met het 
bepalen van het beleid en de strategie van de vennoot 
schap. Het bestuur heeft daarin tot op zekere hoogte de 
vrije hand en een eigen verantwoordelijk en richt zich 
daarbij naar het belang van de vennootschap en de met 
haar verbonden onderneming. 
De te volgen strategie is in beginsel een aangelegen 

heid van het bestuur en het is dus aan het bestuur, 
onder toezicht van de raad van commissarissen, om te 
beoordelen of, en in hoeverre, het wenselijk is daarover 
in overleg te treden met haar aandeelhouders. Het 
bestuur is niet gehouden om het voorstel van de 
aandeelhouder op de agenda te plaatsen, strategie is 
aangelegenheid die behoort tot het bestuursdomein. 
Een agenderingsbevoegde aandeelhouder kan niet 
afdwingen dat een dergelijk voorstel in stemming 
wordt gebracht ook al is de uitkomst van de stemming 
van de stemming niet bindend. 
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