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BEDENK GOED ... WAT JE MET JE LAATSTE ROLO DOET! 
Op 10 oktober 2017 hebben VVD, CDA, D66 en de 
Christenünie hun plannen voor de komende vier jaar 
gepresenteerd in het regeerakkoord "Vertrouwen in de 
Toekomst". Het nieuwe kabinet laat hierin weten dat 
het maatregelen zal nemen om aandeelhouders en 
andere stakeholders die belang hebben bij waardecre 
atie op de lange termijn meer invloed te geven. 
Daarmee kiest het kabinet er voor de invloed in te 
perken van activistische aandeelhouders die vooral 
gericht zijn op de korte termijn. 
Het kabinet is van oordeel dat Nederlandse beursge 

noteerde ondernemingen in de toekomst beter 
beschermd moeten worden tegen aandeelhouders die 
plotseling grote veranderingen willen doorvoeren. Een 
onderneming wordt nu soms tegen haar zin verrast 

door buitenlandse kopers of aandeelhouders 
die het bedrijf willen opsplitsen of op een 
andere manier willen hervormen. Het kabinet 
wil dat voorkomen en zal daarom een 
wettelijke basis creëren voor de responstijd 
zoals wij die inmiddels kennen uit de 
Corporate Governance Code. Beursgenoteerde 
ondernemingen krijgen een bedenktijd van 
maximaal 250 dagen als zij worden geconfron 
teerd met aandeelhouders die onderwerpen 
voor de algemene vergadering willen voorstel 
len die fundamentele veranderingen in de 
strategie van de onderneming betekenen. 
Ahold Delhaize-comnùssaris Jan Hommen 

en oud-Ahold bestuurder Peter Wakkie waren 
de drijvende krachten achter de lobby om de 
Nederlandse kroonjuwelen beter te bescher 

men. Zij vonden dat beursgenoteerde ondernemingen 
bij vijandige bieding en een jaar bedenktijd moesten 
krijgen. Zij wisten de meeste captains of industry én 
demissionair minister Henk Kamp [Economische 
Zaken) te winnen voor hun succesvolle lobby. 
De maximale bedenktijd van 250 dagen is overigens 

70 dagen langer dan de responstijd uit de Corporate 
Governance Code. Het kabinet lijkt zich bewust te zijn 
van het feit dat deze bedenktijd mogelijk op gespan 
nen voet staat met het EU-recht. In het regeerakkoord 
staat daarom dat de onderneming de bedenktijd niet 

kan inroepen als deze het kapitaalverkeer raakt. Deze 
uitzondering wordt niet nader verduidelijkt. Het valt 
dus te bezien hoe het kabinet deze Europese hobbel 
denkt te kunnen nemen. 
In het regeerakkoord staat verder dat, als een 

onderneming zelf al beschermingsmaatregelen heeft 
genomen, er geen beroep kan worden gedaan op de 
adempauze van maximaal 250 dagen. Dat betekent dat 
de bedenktijd niet kan worden ingezet in combinatie 
met beschermingsconstructies van de vennootschap 
zelf, zoals de uitgifte van preferente aandelen of 
prioriteitsaandelen. Beursgenoteerde ondernemingen 
zullen dus een keuze moeten maken. 
Naast de bedenktijd komt het nieuwe kabinet 

beursgenoteerde ondernemingen verder tegemoet op 
het gebied van transparantie. Beursgenoteerde 
ondernemingen met een jaaromzet van meer dan 750 
miljoen euro krijgen de mogelijkheid om aandeelhou 
ders te vragen, wanneer zij meer dan 1% van het 
aandelenkapitaal bezitten, zich als grootaandeelhou 
der te laten registreren bij de Autoriteit Financiële 
Markten. De mogelijkheid om de huidige drempel van 
3% te beperken tot 1% zal naar verwachting de transpa 
rantie verbeteren. 
Voor het creëren van lange termijn waardecreatie is 

"geduldig" kapitaal nodig. Te veel aandeelhouders 
laten zien dat niet te verschaffen. Daarom is het 
beschermen van lange termijn-belangen met op de 
achtergrond de druk van de aandeelhouders een 
enorme uitdaging. Vaak dreigen emoties bij strate 
gisch lastige beslissingen de overhand te krijgen. Een 
wettelijke bedenktijd zal helpen om deze emoties uit 
het proces te halen en vergroot de kans op doordachte 
beslissingen gericht op de langere termijn. In ieder 
geval zal een wettelijke bedenktijd van maximaal 250 
dagen voorkomen dat de onderneming wordt overgele 
verd aan de willekeur van de markt, terwijl tijdsdruk 
en hijgerigheid van de markt het laatste is wat een 
onderneming in een dergelijke situatie nodig heeft. In 
dat opzicht kunnen de plannen van het nieuwe kabinet 
worden toegejuicht. 
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