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Principe 1.1 Lange termijn waardecreatie  

Hierin is onder meer opgenomen dat het bestuur een strategie formuleert die gericht is op lange 

termijn waardecreatie die, afhankelijk van de marktdynamiek, voortdurend om korte termijn 

aanpassing kan vragen. Daarbij geldt dat de raad van commissarissen op deze bestuurstaak toezicht 

houdt. Niet zonder meer is duidelijk hoe een lange termijn strategie geformuleerd kan worden 

wanneer de marktdynamiek voortdurend om korte termijn aanpassing kan vragen. Feitelijk is dan de 

marktdynamiek de beslissende factor voor de bepaling van de strategie van de vennootschap, 

waardoor het bestuur gedwongen wordt een korte termijn politiek te voeren. De formulering van dit 

principe is daarmee in zekere zin innerlijk tegenstrijdig. In ieder geval kan het niet geacht worden een 

bruikbaar en leidend beginsel te zijn voor het bestuur bij de formulering van de strategie van de 

vennootschap en voor het toezicht door de raad van commissarissen in die context. Het zou 

daarentegen zinvol zijn wanneer in de Code opgenomen wordt dat het bestuur in de context van de 

formulering van de strategie moet bepalen wat een adequate horizon is voor lange termijn 

waardecreatie, dit met inachtneming van de aard van de onderneming en de dynamiek van de markt 

waarbinnen de onderneming opereert. Ten aanzien van de voorgestelde goedkeuringsbevoegdheid 

van de raad van commissarissen geldt dat bovendien niet verder (in de best practice bepalingen) de 

vormgeving van een dergelijke goedkeuring is uitgewerkt. BPB 1.1.2 spreekt eenvoudigweg over het 

ter goedkeuring voorleggen van de strategie (en de toelichting daarop) aan de raad van 

commissarissen. Verduidelijkt zal moeten worden of het hier gaat om een bestuursbesluit of een 

(door het bestuur opgesteld) document dat ter goedkeuring aan de raad van commissarissen moet 

worden voorgelegd.  

 

Principe 1.4 Verantwoording over risicobeheersing 

Dit principe bepaalt dat het bestuur verantwoording aflegt over de effectiviteit van de opzet en de 

werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. In deze context is als best practice 

bepaling (1.4.2 – In control verklaring in het bestuursverslag) onder (iii)) opgenomen dat het bestuur 

in het bestuursverslag gemotiveerd verklaart dat de verwachting is dat de continuïteit van de 

vennootschap voor de komende twaalf maanden gewaarborgd is. In de toelichting bij deze 

voorgestelde best practice bepaling benadrukt de Commissie dat deze verklaring van het bestuur 

(over de komende twaalf maandsperiode) niets afdoet aan de lange termijn focus die het bestuur in 

acht behoort te nemen. Als dat laatste inderdaad, zoals de Commissie opmerkt, het leidende beginsel 

is, dan kan met recht de vraag gesteld worden wat het nut van een best practice bepaling is die, zoals 

de onderhavige voorgestelde bepaling, het bestuur verplicht om uitspraken te doen over de 

continuïteit van de onderneming op de korte termijn. Door het bestuur te stimuleren (door middel van 

de in control verklaring) uitspraken over de korte termijn te doen, lijkt de verwachting gewettigd dat 
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het bestuur de aandacht meer op de korte termijn zal gaan richten. Dit is des te meer zo wanneer 

men deze voorgestelde best practice bepaling beziet in samenhang met het voorgestelde Principe 

1.1, waarin gewezen wordt op de marktdynamiek en de korte termijn. Tot slot geldt dat het in deze 

voorgestelde best practice bepaling opgenomen criterium (de verwachting dat de continuïteit 

gewaarborgd is) buitengewoon ruim is, hetgeen een korte termijn politiek nog verder in de hand zal 

werken. In het licht van het voorgaande zouden BPB 1.4.2 alsmede BPB 1.5.3 sub (iv) moeten komen 

te vervallen. 

 

Best practice bepaling 2.1.3 Executive Committee 

De Commissie stelt in haar toelichting op het voorstel tot herziening (p. 24) dat er valide argumenten 

denkbaar zijn voor beursgenoteerde vennootschappen om te kiezen voor een bestuursmodel met een 

executive committee. Om welke valide argumenten het hier gaat vermeldt de Commissie niet. Zij 

merkt in dit verband op dat een executive committee in specifieke gevallen aansluit bij het 

bedrijfsmodel van de onderneming of de omgeving waarin de onderneming opereert. Om welke 

specifieke gevallen het zou gaan wordt niet vermeld. Evenmin wordt duidelijk welk bedrijfsmodel of 

welke ondernemingsomgeving de Commissie voor ogen heeft. Het is overigens twijfelachtig of de 

Commissie daar specifiek aandacht aan besteed heeft, nu zij verder stelt (p. 24) dat er geen 

blauwdruk bestaat voor de wijze waarop een vennootschap met een executive committee haar 

bestuursmodel inricht. In de literatuur is uitgebreid aandacht besteed aan de intrede van het executive 

committee in beursgenoteerde ondernemingen en aan de juridische complexiteit hiervan. Hierbij gaat 

het met name om de vraag hoe de (bij reglement vastgestelde) regeling tot instelling van het 

executive committee zich verhoudt tot de in Boek 2 BW opgenomen bepalingen over bestuur, raad 

van commissarissen en algemene vergadering van aandeelhouders. Hierbij kan verwezen worden 

naar Ch.E. Honée, Het Executive Committee, haken en ogen aan een nieuwe trend, 

Ondernemingsrecht 2014/23.  

Uit de toelichting blijkt dat de Commissie voornamelijk aandacht heeft voor de voordelen die deze 

bestuursvorm vanuit managementperspectief biedt, zonder stil te staan bij de juridische gevolgen van 

de invoering van een dergelijke bestuursvorm. Van een code voor goed ondernemingsbestuur zou 

verwacht mogen worden dat de juridische consequenties van de invoering van een executive 

committee uitdrukkelijk benoemd worden en dat aanbevelingen gedaan worden hoe hier in de praktijk 

mee moet worden omgegaan. Het is opmerkelijk dat het voorstel tot herziening van de Code hieraan 

geen aandacht heeft besteed. Dit zou alsnog moeten gebeuren en wel aldus dat in de Code een best 

practice bepaling wordt opgenomen waarin zijn vermeld de inhoudelijke vereisten waaraan het 

reglement waarbij het executive committee wordt ingesteld, zou moeten voldoen. De aanbevelingen 

van Honée kunnen hierbij als inspiratiebron dienen. Ook kan, indachtig de mogelijkheid van een 

executive committee in combinatie met het one-tier bestuursmodel, worden gekeken naar artt. 524bis 

en 524ter Wetboek van Vennootschappen (België). In deze artikelen wordt de juridische positie van 

het Belgische executive committee - het zgn. 'directiecomité' - omschreven. Voor een bespreking van 

deze materie, zie: D. van Gerven, 'De bevoegdheden van het directiecomité in de naamloze 

vennootschap in verhouding tot de raad van bestuur', Tijdschrift voor Rechtspersoon en 

Vennootschap 2004, 22. 

 

Best practice bepaling 2.1.6 Onafhankelijkheid commissarissen  

In het voorstel tot herziening is opgenomen een verruiming van het aantal commissarissen dat 

afhankelijk is in de zin van één van de in de huidige Code opgenomen afhankelijkheidscriteria (BPB 
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III.2.2), te weten het houden van een aandelenpakket van tenminste tien procent in de vennootschap. 

In het voorstel mag minder dan de helft van het totaal aantal commissarissen aan dit 

afhankelijkheidscriterium voldoen. Thans is dit aantal bepaald op één. De Commissie beklemtoont 

(p.28) dat in dit voorstel de meerderheid van de commissarissen zal blijven bestaan uit onafhankelijke 

leden. Het voorstel om het (kwantitatieve) criterium voor onafhankelijkheid van commissarissen op 

het punt van aandelenbezit te wijzigen vloeit volgens de Commissie voort uit de gedachte dat lange 

termijn waardecreatie gebaat is met een betrokken aandeelhouder en dat de belangen van een 

commissaris die een aandelenbezit van meer dan tien procent vertegenwoordigt in grote mate gelijk 

lopen met de belangen van de vennootschap. Daaraan voegt de Commissie toe dat dergelijke 

commissarissen (met een aandelenbelang van meer dan tien procent) over het algemeen voor 

langere termijn bij de vennootschap betrokken zijn, hetgeen goed past bij lange termijn waardecreatie 

van de vennootschap. 

Hiermee creëert de Commissie als het ware de commissaris op lange termijn, naast de bestaande 

aandeelhouder op de lange termijn. Een dergelijke herdefiniëring van de commissaris moet niet 

wenselijk geacht worden, te meer nu hiervoor geen steun in de wet gevonden kan worden. Zo is het 

onjuist om, zoals de Commissie doet, te stellen dat de belangen van een commissaris met een 

substantieel aandelenbelang in de vennootschap in grote mate gelijk zouden lopen met de belangen 

van de vennootschap. Het is eerder zo dat de belangen van een dergelijke commissaris zich zullen 

verbinden met de belangen van de aandeelhouder. Daarbij geldt dat de aandeelhouder zijn eigen 

belang in de vennootschap voorop mag stellen. Het voorstel heeft daarmee tot het ongewenste effect 

dat commissarissen bij hun taakuitoefening in sterkere mate het belang van de aandeelhouder en het 

daarmee verbonden financiële belang betrekken en daarmee in zekere zin afstand nemen van hun 

wettelijke taakopdracht zoals vastgelegd in artikel 2:140 lid 2 (derde zin) BW (Bij de vervulling van 

hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar 

verbonden onderneming). De omstandigheid dat een aandeelhouder met een substantieel 

aandelenbelang in de vennootschap zich wellicht meer zal richten op de lange termijn doet hieraan 

niet wezenlijk af.  

Bovendien moet de door de Commissie voorgestane betrokkenheid van commissarissen voor de 

lange termijn (door middel van een substantiële aandelenparticipatie) geacht worden niet bevorderlijk 

te zijn voor de kwaliteit van het toezicht. Zo kan een langdurige (financiële) betrokkenheid van de 

commissaris leiden tot verlies aan afstand. Het bewaren van afstand (tot het bestuur) is een 

wezenlijke eigenschap voor het voeren van adequaat en deugdelijk toezicht. Daarnaast is niet zonder 

meer duidelijk waarom, zoals de Commissie meent, het ontvangen van een persoonlijke financiële 

vergoeding van de vennootschap eerder zal leiden tot belangenverstrengeling tussen de commissaris 

en de vennootschap dan dit bij het bezitten van aandelen het geval zou zijn. Samenvattend kan 

worden opgemerkt dat het voorstel om BPB 2.1.6 te wijzigen en het daarin opgenomen financiële 

afhankelijkheidscriterium te wijzigen en meer afhankelijke commissarissen (in financiële zin) toe te 

laten, de financiële afhankelijkheid van commissarissen ten opzichte van de vennootschap zal 

vergroten en daarmee de adequate uitoefening van hun toezichtstaak zal belemmeren. 

Naar het oordeel van de Commissie zou de wijziging van de Code op dit punt ook nuttig zijn vanwege 

de internationale verwevenheid van (Nederlandse) vennootschappen (p.28). Dit standpunt wordt niet 

verder onderbouwd. In ieder geval kan gesteld worden dat in de governance codes van andere 

Europese jurisdicties geen steun gevonden kan worden voor een dergelijk ruimhartig beleid met 

betrekking tot het houden van aandelen door commissarissen en niet-uitvoerende bestuurders. In dit 

kader kan verder verwezen worden naar hetgeen hieronder opgemerkt wordt over het voorstel tot 

wijziging van de beloningsstructuur van commissarissen (BPB 3.3.2).  
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Tot slot stelt de Commissie dat het onafhankelijke toezicht door de raad van commissarissen is 

geborgd met het in het voorstel opgenomen voorschrift dat de voorzitter van de raad van 

commissarissen in ieder geval onafhankelijk in de zin van Code moet zijn en dus geen aandelen in de 

vennootschap mag bezitten. Deze conclusie van de Commissie laat zich moeilijk verenigen met het 

door de Commissie ingenomen standpunt dat een substantieel aandelenbezit door commissarissen 

als positief moet worden ervaren nu dit lange termijn betrokkenheid bij de vennootschap creëert. 

Vanuit dit door de Commissie gehanteerde uitgangspunt had het immers voor de hand gelegen dat 

de voorzitter van de raad van commissarissen evenzeer aandelen in de vennootschap zou mogen 

houden. Daarbij komt dat de door de Commissie voorgestelde neutraliserende rol van de 

onafhankelijke voorzitter in geval van belangenverstrengeling van alle overige commissarissen 

(wegens hun aandelenbelang in de vennootschap) niet strookt met het Nederlandse systeem van 

collegiale besluitvorming, waarbinnen het niet toelaatbaar is dat één lid zelfstandig voor het college 

kan beslissen (art. 2:140/250 lid 4 BW). 

 

Best practice bepaling 2.2.3 Tussentijds aftreden 

Hierin is onder meer bepaald dat een commissaris of bestuurder tussentijds aftreedt bij structurele 

onverenigbaarheid van belangen. Deze best practice bepaling laat zich niet direct goed begrijpen in 

het licht van het voorstel om een substantieel deel van de leden van de raad van commissarissen toe 

te staan een aandelenbezit van tien procent of meer te houden. Een nadere toelichting op dit punt 

zou wenselijk zijn. Evenmin is duidelijk of en onder welke omstandigheden een dergelijk substantieel 

aandelenbelang geacht moet worden te leiden tot een structurele onverenigbaarheid van belangen in 

de zin van deze voorgestelde best practice bepaling.  

 

Best practice bepaling 2.3.4 Samenstelling commissies 

In deze best practice bepaling is opgenomen dat meer dan de helft van de leden onafhankelijk is in 

de zin van de Code. Daaruit volgt dat minder dan de helft van de leden van de audit-, de remuneratie-

, en de selectie- en benoemingscommissie niet onafhankelijk behoeft te zijn. Dit moet niet wenselijk 

geacht worden. Hiertoe wordt verwezen naar het commentaar bij BPB 2.1.6.  

 

Principe 2.5 Cultuur 

In de voorgestelde principe over cultuur binnen de onderneming kent de Commissie aan het begrip 

cultuur verschillende betekenissen toe. Zo wordt gesproken over (i) 'een cultuur die is gericht op 

lange termijn waardecreatie' (Inleiding Principe 2.5), (ii) 'een cultuur van openheid en 

aanspreekbaarheid' (BPB 2.5.1) en (iii) de reeds bestaande bedrijfscultuur, afgezet tegen een te 

implementeren cultuur (BPB 2.5.3). Tot slot wordt gesproken over 'culturele verschillen tussen landen 

waarin de onderneming actief is' (p. 38). Het gebruik het begrip cultuur in deze vele betekenissen is 

niet bevorderlijk voor een adequate rapportage in de context van de Code en voor de handhaving van 

de Code. 
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Principe 2.7 Overnamesituaties 

Terecht merkt de Commissie in de toelichting bij dit principe (p. 35) op dat het bestuur zich bij de 

beoordeling van een (voorgenomen) overnamebod dient te laten leiden door het belang van de 

vennootschap en de belangen van de bij de vennootschap betrokken stakeholders en dat hij de raad 

van commissarissen nauw bij het overnameproces betrekt. Bij een openbaar bod zijn immers de 

strategie en het bestaansrecht van de vennootschap in het geding. Ook vanuit deze optiek is het 

voorstel om het aandelenbezit van commissarissen te verruimen alsmede het voorstel om beloning 

van commissarissen in aandelen(opties) toe te staan (Principe 3.3) niet goed begrijpelijk. Met dit 

voorstel wordt de focus van commissarissen verlegd naar het belang van de aandeelhouder en de 

belegger. Juist in (potentiële) overnamesituaties zal de aandeelhouder zijn (financiële) belang in de 

vennootschap sterker benadrukken. Ook vanuit het oogpunt van een onafhankelijk toezicht op het 

overnameproces door de raad van commissarissen vanuit het belang van de vennootschap en de 

daarmee verbonden onderneming zijn de voorstellen over aandelenbezit en aandelenbeloning dan 

ook niet wenselijk.  

In best practice bepaling 2.7.5 (zoals voorgesteld) wordt bepaald dat de voorzitter een zorgvuldige 

afweging maakt van de betrokkenheid van de afhankelijke commissarissen (in de zin van de Code) 

die zitting hebben in het transaction committee. Onduidelijk is hoe een dergelijke afweging in de 

praktijk zou moeten plaatsvinden, dit nog afgezien van de onwenselijkheid van het voorstel om 

afhankelijke commissarissen als een aparte categorie van commissarissen te introduceren.  

 

Best practice bepaling 3.1.3 Verantwoordelijkheid beloning executive committee 

Deze best practice bepaling is in vrij algemene bewoordingen opgesteld. Zo zijn geen 

randvoorwaarden opgenomen waaraan de uitkomst van het overleg tussen bestuur en raad van 

commissarissen (over de mate van verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen ten 

aanzien van de beloning van de leden van het executive committee) moet voldoen. Hierin schuilt een 

mogelijke ondermijning van de effectiviteit van het toezicht van de raad van commissarissen op de 

executive committee en op de dynamiek tussen het bestuur en het executive committee.  

 
Best practice bepaling 3.2.3 Ontslagvergoeding. 

De uitzondering op de maximale ontslagvergoeding van bestuurders in de situatie dat het ontslag 

binnen de eerste benoemingstermijn plaatsvindt en kennelijk onredelijk is, zou moeten komen te 

vervallen. Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juni 2015 is de arbeidsrechtelijke 

'kennelijk onredelijk ontslag'- procedure - waar deze uitzondering op is gebaseerd - komen te 

vervallen. De maximale ontslagvergoeding (transitievergoeding) is thans gesteld op één jaarsalaris. 

Bovendien geldt sinds de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht per 1 januari 2013 dat 

bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen in principe niet langer werkzaam zijn op basis van 

een arbeidsovereenkomst. Tot slot is de voorgestelde uitzondering inconsistent met het algemeen 

geldende principe dat naarmate bestuurder langer werkzaam is bij een instelling hij recht heeft op een 

hogere ontslagvergoeding. 

 

Principe 3.3 Beloning raad van commissarissen  

In de toelichting bij dit principe merkt de Commissie op dat de best practice bepalingen over het 

beloningsbeleid tot de meest niet nageleefde of meest uitgelegde best practice bepalingen behoren 
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en dat het introduceren van nieuwe aanvullende voorschriften niet het gewenste effect heeft gehad 

(naar begrepen moet worden ten aanzien van de feitelijke naleving van deze voorschriften). De 

Commissie stelt voor om in het kader van de voorliggende herziening af te stappen van details en 

terug te gaan tot de kern. Uit de toelichting wordt echter niet duidelijk welke maatschappelijke effecten 

de Commissie hiermee beoogt te bereiken.  

Ten aanzien van de beloning van commissarissen stelt de commissie voor om beloning in aandelen 

toe te staan. Als argument hiervoor noemt de Commissie het feit dat de commissaris nu ook al met de 

door hem ontvangen vergoeding aandelen in de vennootschap kan aanschaffen (p.43). Het verband 

dat de Commissie hier legt tussen de door commissarissen ontvangen vergoeding en aandelenbezit 

is niet overtuigend. Een commissaris kan immers, los van de door hem ontvangen vergoeding, ook 

met eigen middelen aandelen kopen in de vennootschap waarop hij toezicht houdt. Verder stelt de 

Commissie dat er in de praktijk behoefte bestaat aan de mogelijkheid om commissarissen in 

aandelen te belonen (p.43). Hoe de Commissie tot deze bevinding gekomen is wordt niet duidelijk, dit 

nog los van de vraag of het vanuit een gezichtspunt van adequaat toezicht wenselijk zou zijn om aan 

een dergelijke (veronderstelde) behoefte te voldoen.  

In het voorgestelde principe 3.3 is opgenomen dat de beloning van commissarissen niet direct 

afhankelijk is van de resultaten van de vennootschap. Hiermee wordt de weg geopend naar best 

practice bepaling 3.3.2 waarin is opgenomen dat commissarissen kunnen worden beloond in 

aandelen of in rechten op aandelen, wanneer aan een drietal voorwaarden wordt voldaan. Zo geldt 

onder meer dat de waarde van de aandelen (dit -naar zal worden bedoeld- met inbegrip van rechten 

op aandelen) niet meer dan de helft van de totale beloning van de commissaris mag uitmaken en dat 

de aandelen of opties tot minimaal twee jaar na het einde van de benoemingstermijn van de 

commissaris moeten worden aangehouden. Thans bepaalt de Code (Principe III.7) dat de bezoldiging 

van een commissaris niet afhankelijk is van de resultaten van de vennootschap. Best practice 

bepaling III.7.1 bepaalt in dit verband dat aan een commissaris bij wijze van bezoldiging geen 

aandelen en/of rechten op aandelen worden toegekend. Deze bepalingen zouden gehandhaafd 

moeten blijven. Vanuit een oogpunt van adequaat en onafhankelijk toezicht door de raad van 

commissarissen moet de toekenning van resultaatsafhankelijke vergoedingen aan personen die met 

het toezicht op de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming belast zijn niet wenselijk 

geacht worden. In dit verband kan verwezen worden naar het commentaar bij paragraaf 2.1.6.  

In aanvulling hierop kan opgemerkt worden dat de governance codes in andere Europese landen 

terughoudend zijn met het toekennen van resultaatsafhankelijke beloningen aan commissarissen of 

niet-uitvoerende bestuurders. Zo bepaalt de UK Corporate Governance Code (2014) (Code provision 

D.1.3): "…Levels of remuneration for non-executive directors should not include share options or 

other performance-related elements. If, exceptionally, options are granted, shareholder approval 

should be sought in advance…" De Deutscher Corporate Governance Kodex (2015) staat weliswaar 

(onder voorwaarden) een resultaatsafhankelijke vergoeding aan leden van de Aufsichtsrat toe, maar 

staat (uitdrukkelijk althans) geen vergoeding in aandelen of opties toe. Zo bepaalt 5.4.6 van de Kodex 

onder meer: "…Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine Vergütung, die im angemessenen 

Verhältnis zu Ihren Aufgaben steht. Wird den Aufsichtsratsmitgliedern eine erfolgsorientierte 

Vergütung zugesagt, soll sie auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung ausgerichtet sein. …" 

De Franse Code de gouvernement d'entreprise de sociétés cotées (2013) verplicht de conseil 

d'administration om de vergadering van aandeelhouders eenmaal per jaar zeer gedetailleerd te 

informeren over de honorering van haar leden (par. 24.2) en de honorering ter consultatie voor te 

leggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Bij een negatief advies van de algemene 

vergadering dient het bestuur publiekelijk aan te geven welke gevolgen hij aan dit negatieve advies 

verbindt. De Belgische Corporate Governance Code (2009) tenslotte kent een algemeen verbod van 

resultaatgebonden beloningen aan bestuurders. Best practice bepaling 7.7 bepaalt hiertoe: "Niet-
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uitvoerende bestuurders ontvangen noch prestatiegebonden remuneratie zoals bonussen of 

aandelengerelateerde incentiveprogramma's op de lange termijn, noch voordelen in natura of 

voordelen die verbonden zijn aan pensioenplannen.  

Uit dit overzicht volgt dat het voorstel zoals opgenomen in BPB 3.3.2 niet in overeenstemming is met 

de ontwikkelingen in ons omringende landen over governance, daar waar het de beloning van 

commissarissen en niet-uitvoerende bestuurders betreft.  

 

Best practice bepaling 4.1.8 Responstijd  

In het voorstel wordt in het kader van de aan het bestuur toegekende responstijd een definitie 

gegeven van het begrip wijziging van de strategie. Hierbij wordt ten onrechte aansluiting gezocht bij 

artikel 2:107a BW (een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap 

en de daarmee verbonden onderneming). De definitie die de Commissie voorstelt gaat niet zozeer 

over de strategie van de onderneming, als wel over het mogelijke resultaat van de uitvoering van een 

strategiewijziging. Strategie is voornamelijk een economisch begrip en zou in de context van het 

ondernemingsrecht gedefinieerd moeten worden als de visie en keuzes die het bestuur op hoofdlijnen 

maakt voor een langere periode en die het uitgangspunt vormen voor de doelen en de 

deelbeslissingen die het bestuur op de korte termijn neemt (zie hiertoe Kamerstukken II 2008/09, 32 

014, nr. 3, p.11).  

Niet is duidelijk waarom, zoals de Commissie voorstelt, het bestuur verslag zou moeten doen aan de 

algemene vergadering van aandeelhouders over het overleg met de betreffende aandeelhouder(s). 

De algemene vergadering van aandeelhouders zou pas een rol toebedeeld behoren te krijgen indien 

na afloop van de responstijd en het in dat kader gepleegde overleg, de aandeelhouder zou besluiten 

om het onderwerp van discussie toch op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen.  

Evenmin is zonder meer duidelijk waarom het inroepen van responstijd door het bestuur niet meer 

mogelijk is wanneer een aandeelhouder (na een geslaagd openbaar bod) ten minste drie kwart van 

het geplaatste kapitaal in handen heeft, zoals wordt voorgesteld in de laatste zin van deze best 

practice bepaling. Dit vereist nadere uitleg en onderbouwing.  

Verder heeft de Commissie kennelijk besloten om vast te houden aan een responstijd van 180 dagen, 

terwijl de wettelijke (op de Europese regelgeving gebaseerde) termijn is vastgesteld op 60 dagen. In 

de rechtspraak is in dit verband enige onduidelijkheid gerezen over de vraag welke van deze twee 

termijnen nu toepassing zou moeten vinden. Zie hiertoe: Hof Amsterdam (OK) 6 september 2013, 

JOR 2013/272 (Cryo-Save). In het licht van deze onduidelijkheid verdient het aanbeveling dat de 

Commissie nader onderbouwt waarom zij besloten heeft af te wijken van de wettelijke responstermijn. 

 

Principe 4.4 Certificering van aandelen  

Hierin is opgenomen dat certificering van aandelen enkel als beschermingsmaatregel wordt gebruikt 

voor zover certificering dienstig is aan lange termijn waardecreatie van de vennootschap. Deze best 

practice bepaling miskent dat certificering van aandelen een structurele beschermingsmaatregel is, 

die -in tegenstelling tot een specifieke (zogenaamde ad-hoc) beschermingsmaatregel- niet bedoeld is 

om in een bepaalde overnamesituatie te worden ingezet. Reeds daarom schiet de in deze bepaling 

opgenomen norm zijn doel voorbij, dit nog los van de vraag of een degelijke norm in 

overeenstemming is met het door de Hoge Raad ontwikkelde normenstelsel (de RNA-norm).  


