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,Is hokvastheid een ondeugd? Is
de neiging om binnen te zitten in
zijn eigen huiskamer, geheel verzonken in de grootste onderneming
zijn eigen avondje te maken, een
jout die correctie behoejt?"
Godjried Bomans,
Lof der Haarlemmers (Laus Stultitiae)

,II nous semble qu'il est plus moral de se perdre et meme de se laisser deperir que de se conserver. "
Thomas Mann,
Der Zauberberg

1. Dit artikel geeft een overzicht van de mogelijkheden die het
positieve recht momenteel biedt om een ongewilde overname van een
Belgische (naamloze) vennootschap door een buitenlandse entiteit te
bemoeilijken.
Hierbij vailen twee reeksen voorschriften te onderscheiden.
Enerzijds zijn er de reglementaire bepalingen die gebeurlijk gelden voor aile Belgische ondernemingen, en die niet vereisen dat zij
hiertoe een specifieke rechtshandeling zouden steilen teneinde het
beschermende effect van de reglementaire bepaling teweeg te brengen. Het betreft meer in het bijzonder de voorschriften inzake
vreemde investeringen, de voorschriften van kartelrecht, sectoriele regelgeving en de voorschriften van de overnamereglementering.
Anderzijds zijn er de voorschriften van de vennootschapswet die
het vennootschappen mogelijk maakt om zogeheten ,beschermingsconstructies" uit te vaardigen of gebruik te maken van verweermaatregelen eenmaal zich een concrete overnamepoging manifesteert.
2. Voorts is het nodig erop te wijzen dat het merendeel van voormelde reglementaire bepalingen en beschermingsmechanismen uitwerking krijgen t.a.v. elke (vijandige) overnemer, ongeacht zijn nationaliteit. Enkel de regelgeving inzake vreemde investeringen en beschermingsconstructies die expressis verbis een vreemde overnemer beogen, vormen hierop een uitzondering.
Wil onderhavige bijdrage evenwel voiledig zijn, dan dient ze aile
reglementaire hinderpalen en beschermingsmethodes te vermelden.
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I.

REGLEMENTAIRE HINDERPALEN

A. Wetgeving inzake vreemde investeringen

3. Net zoals de meeste westerse landen(l), voert Belgie van oudsher
een liberaal beleid inzake vreemde investeringen. Ten aanzien van
overnames door een EG-onderhorige, sluit dit liberale beleid aan bij
de Europese logica. Even wei geldt ook ten aanzien van investeringen
vanuit andere Ianden een liberale politiek.
Aan de basis van dit beleid ligt de opvatting dat investeringen
bevorderenswaardig zijn. Veeleer dan vreemde investeringen te willen ontmoedigen, heeft de Belgische overheid zich steeds op het
standpunt gesteld vreemde investeringen te moeten aanmoedigen(2).
Desalniettemin geldt een aantal voorschriften die vreemde investeringen zo niet onmogelijk maken, dan in elk geval kunnen bemoeilijken.
4. Zo geldt voor vreemde investeringen door middel van een openbaar overnamebod een administratieve goedkeuringsprocedure.
Meer in het biJzonder is de-toelating van de Minister van Financien
vereist voor elk openbaar overnamebod op Belgische effecten dat
wordt uitgebracht door of voor rekening van een persoon, vennootschap of instelling die niet behoort tot een van de E.G.-Lid-Staten(3).
In zijn huidige redactie - waarbij de administratieve goedkeuringsvereiste enkel geldt voor niet-E.G.-onderhorigen- dateert de bepaling van 1972(4).
Onder de voorheen geldende voorschriften, die dateerden van 1967,
gold de toelatingsvereiste ook voor E.G.-onderhorigen, andere dan
Belgen. De E.G.-Commissie bevond dit voorschrift evenwel strijdig
met de EGV -bepalingen inzake het vrije vestigingsrecht en drong er

(1) Voor een algemeen overzicht, zie MACLACHLAN, S. en MACKESY, W., ,Acquisitions of

Companies in Europe-Practicability, Disclosure, and Regulation: An Overview", 23 Int'l

Law., 1989, 373-400, in bijzonder 382-383.
(2) Men raadplege vooral X., ,The myth of economic sovereignty", The Economist, 23 juni
1990, 69.
(3) Zie art. 4, § 1, 2° Wet van 4 december 1990 op de financiele transacties en de financiele
markten, B.S., 22 december 1990, err. B.S., 1 januari 1991.
(4) Zie Wet van 11 juli 1972 tot wijziging van artikel 108 van titel V van Boek I van het
Wetboek van Koophandel, B.S., 28 juli 1972.

762

-------------------~------

bij de Belgische wetgever op aan de bepaling aan te passen. Dit is
gebeurd bij wet van 11 juli 1972(5).
Sedertdien is de bepaling inhoudelijk niet meer gewijzigd. In 1990
heeft de wetgever echter de formulering van de bepaling gewijzigd,
en ze opgenomen in de wet van 4 december 1990 houdende normering
van de financiele transacties en de fianciele markten.
5. Naast voormelde goedkeuringsprocedure geldt voor zekere
vreemde investeringen een administratieve aanmeldingsplicht. De
wet op de economische expansie bepaalt hiertoe dat verrichtingen
waarbij tenminste 1/3de van het kapitaal van een onderneming die
haar activiteit op het nationale grondgebied voert en waarvan de
eigen middelen tenminste 100 miljoen frank bedragen in vreemde
handen overgaat, aangemeld moeten worden bij de Ministers van
Economische Zaken, Financien en Streekeconomie(6). De verplichting geldt meer in het bijzonder ten aanzien van overnames door
natuurlijke of morele personen van privaat of publiek recht die hun
gewone verblijfplaats of hun statutaire zetel, hun centrale administratie of hun voornaamste instelling buiten hetland hebben, of door
vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks door dergelijke
personen gecontroleerd worden.
De aanmeldingsplicht kadert in de economische planning die de
overheid met de expansiewet beoogde te introduceren en was mede
ingegeven vanuit de bezorgdheid omtrent de mogelijke impact op de
tewerkstelling die van een vreemde overname kan uitgaan(7).

(5) Hierover Memorie van Toelichting, Gedr. St. Kamer, 1969-'70, 671, nr. 1; Verslag namens
de Commissie voor de Financien uitgebracht door de heer BAESKENS, Gedr. St. Kamer,
1969-'70, 671 nr. 2; Verslag namens de Commissie voor de Financien uitgebracht door de Heer
F. VAN AcKER, Gedr. St. Senaat, 1970-'71, 654; Verslag namens de Commissie voor de
Financien uitgebracht door de Heer DE VIDTS, Gedr. St. Kamer, 1971-'72, 294, nr. 3. Ben
aantal parlementsleden uitte desalniettemin bezwaren tegen de versoepeling van de Belgische
voorschriften terzake, en beriep zich hierbij op de in het buitenland gehanteerde beschermingsconstructies (met name de Nederlandse oligarchische regelingen en het Duitse Depotstimmrecht). Zoals kamerlid DE VIDTS stelde: , Wij zi}n dus (.. .) het slachtoffer van onze 'open'
wetgeving die in voege was v66r het in werking treden van het Verdrag van Rome." [Zie de
algemene bespreking in Par/. Hand., 1972, 1902-1905, in bijzonder 1904.]
(6) De expansiewet verplicht tot aanmelding bij de bevoegde Minister van Streekeconomie.
Gelet op het feit dat de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
(B.S., 15 augustus 1980) het economische expansiebeleid heeft toegewezen aan de Gewesten,
kan men aannemen dat sedert deze Wet de aanmelding moet gebeuren aan (het bevoegde lid
van) de Gewestelijke Executieve. [Zie art. 6, § 1, VI, 1° Bijzondere Wet.]
(7) Zie art. 36 Wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie, B.S.,
1 januari 1971. Overigens is niet duidelijk in welke mate de aanmeldingsplicht van de wet in
de praktijk wordt toegepast, en in welke mate de niet-naleving ervan gesanctioneerd wordt.
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B. Concentratie- en kartelrecht

6. De voorschriften van concentratie- en kartelrecht vormen een
reglementair antwoord op de toenemende concentratietendens waartoe de ongestoorde werking van het vrije marktmechanisme aanleiding blijkt te geven. Met name was aan het einde van de negentiende
en het begin van de twintigste eeuw wereldwijd duidelijk geworden
dat de graad van concentratie van ondernemingeh op een verontrustende wijze was toegenomen. Bevreesd voor te sterke monopolieposities hebben de regelgevers van de meeste westerse Ianden in reactie
hierop juridische voorschriften uitgevaardigd met als doel het tegengaan van een overdreven concentratievorming, dit teneinde de vrije
concurrentie tussen ondernemingen te bewaren. Deze voorschriften
zijn onder andere van aard fusies en overnames te verhinderen in
zoverre ze afbreuk zouden doen aan de vrije concurrentie.
Het is hierna niet de bedoeling om een exhaustieve opsomming te
geven van bedoelde voorschriften. Er wordt enkel aangegeven welke
kartel- en concentratierechtelijke voorschriften momenteel de overname van een Belgische vennootschap zouden kunnen verhinderen
of bemoeilijken.
7. Bedoelde voorschriften zijn van tweeerlei aard.
Het betreft vooreerst de relevante voorschriften van Europees Gemeenschapsrecht. Deze voorschriften gelden enkel in zoverre de
overname van een (Belgische) onderneming op communautair vlak
een concurrentiebeperkend effect ressorteert.
In tweede instantie geldt de Belgische reglementering die overnames
om redenen van nationale concurrentiebescherming kan bemoeilijken.

1. E.G.-voorschriften
8. Op E.G.-vlak gelden drie normenstelsels die concentraties van
ondernemingen normeren:
- de concentratiecontroleverordening(8) voert een prealabele con(8) Verordening van de Raad van 21 december 1989 betreffende de controle op concentraties
van ondernemingen, P.B. Nr. L 395 van 30 december 1989, 1-12. Zie ook Verordening (EEG)
Nr. 2367/90 van de Commissie van 25 juli 1990 betreffende de aanmeldingen, de termijnen
en het horen van betrokkenen en derden, overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 4064/89 van
de Raad betreffende de controle op concentraties van ondernemingen, P.B. Nr. L 219 van 14
augustus 1990, 5-25.
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troleprocedure in die de E.G.-Commissie in staat stelt om een
voorgenomen concencentratie-operatie om redenen van onverenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt te verbieden;
art. 85 EGV verbiedt onder bepaalde voorwaarden kartelafspraken tussen ondernemingen. In bepaalde omstandigheden verzet
het artikel zich tegen de verwerving van een aandelenparticipatie.
art. 86 EGV verbiedt een onderneming misbruik te maken van
een bestaande machtspositie. Rechtspraak van het Hof van Justitie heeft deze bepaling zo gei:nterpreteerd dat ook de acquisitiepolitiek van een onderneming een misbruik van haar machtspositie
kan uitmaken.
a. De concentratiecontroleverordening
9. Op 21 december 1989 vaardigde de E.G.-Raad de zogeheten
concentratiecontroleverordening uit. De verordening is in werking
getreden op 21 september 1990.
De concentratiecontroleverordening vindt toepassing op concentraties met een communautaire dimensie.
Het speelt hierbij geen rol of de bij de concentratie betrokken
ondernemingen een juridische vestiging hebben op het grondgebied
van een EG-Lid-Staat. Mits aan de in de concentratiecontroleverordening vermelde voorwaarden voldaan is, gelden de voorschriften
evenzeer voor concentraties tussen twee niet op het grondgebied van
een E.G.-Lid-Staat gevestigde ondernemingen(9).
Als concentratie met een communautaire dimensie geldt elke concentratie tussen ondernemingen waarvan de gezamenlijke wereld-omzet
meer dan vijf miljard ECU bedraagt en waarbij tenminste twee van
de bij de concentratie betrokken ondernemingen binnen de Gemeenschap een omzet behalen van meer dan 250 miljoen ECU(10). De
concentratie heeft niettegenstaande het bereikt zijn van deze drempels geen communautaire dimensie in geval elk der betrokken ondernemingen meer dan twee derden van haar totale omzet binnen de
Gemeenschap behaalt in eenzelfde Lid-Staat(ll).
10. Op concentraties die aan voormelde omschrijving beantwoorden
vindt de concentratiecontroleverordening bij uitsluiting van natio(9) Zhi art. 1, lid 1 Concentratiecontroleverordening.
(1 0) Art. 1, lid 2 Concentratiecontroleverordening.

(11) Art. 1, lid 2 in fine Concentratiecontroleverordening.
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naalrechtelijke voorschriften toepassing. Concentraties met een
communautaire dimensie ressorteren bijgevolg nooit onder de bevoegdheid van de Lid-Staten, zelfs niet in de gevallen waarin de
Commissie zou beslissen om geen procedure in te leiden. Op grand
van de verordening kan de Commissie evenwel een concentratie met
een communautaire dimensie doorverwijzen naar de bevoegde autoriteiten van een Lid-Staat, die de concentratie kan beoordelen conform het eigen nationale recht(12).
Omgekeerd ressorteren concentraties zonder communautaire dimensie onder de bevoegdheid van de Lid-Staten(13). Evenwel kan een
Lid-Staat in dergelijk geval de Commissie verzoeken de concentratie
aan een nader onderzoek te onderwerpen, wanneer de concentratie
een machtspositie doet ontstaan of versterkt die een belemmering van
de daadwerkelijke mededinging op het grondgebied van de betrokken Lid-Staat tot gevolg heeft(l4). De Commissie kan in dergelijk
geval enkel die maatregelen nemen die no dig zijn voor de handhaving
of het herstel van de mededinging op het grondgebied van de betreffende Lid-Staat(l5).
11. Art. 3 van de verordening geeft de technische modaliteiten aan
die- de -eoneent:ratie-operatie-kan- aannemtm.-Het- artikel vermeldt-uiidrukkelijk de verwerving van een aandelenparticipatie, die leidt
tot de zeggenschap over een andere onderneming(16). Bijgevolg
vormt ook de openbare bodstechniek een methode van concentratie
van ondernemingen die onder het toepassingsgebied van de Verordening ressorteert.
12. Een bespreking van de procedure van de verordening zou te ver
leiden en blijft hierna dan ook achterwege. Wel is het nuttig om te
wijzen op de draagwijdte van de tussenkomst van de E.G.-Commissie.
Op grand van de Concentratiecontroleverordening moet de Commissie met name concentraties met een communautaire dimensie toetsen
aan hun verenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt. Bij deze
beoordeling moet de Commissie rekening houden met de noodzaak
om op de gemeenschappelijke markt een daadwerkelijke mededin(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

766

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

9 Concentratiecontroleverordening. (De zogeheten ,Duitse" clausule.)
21 Concentratiecontroleverordening.
22, lid 3 Concentratiecontroleverordening. (De zogeheten ,Nederlandse" clausule.)
22, lid 5 Concentratiecontroleverordening.
3, lid 1 sub lit. b Concentratiecontroleverordening.

ging te handhaven en te ontwikkelen. Zij moet hierbij oog hebben
voor de structuur van alle betrokken markten en voor de reele of
potentiele mededinging van binnen of buiten de Gemeenschap gevestigde ondernemingen(l7). Verder moet de Commissie een ruimere
economische belangenafweging doorvoeren. Zo kan de Commissie
rekening houden met de marktpositie van de betrokken ondernemingen; hun economische en financiele macht; de keuzemogelijkheden
van leveranciers en afnemers; hun toegang tot voorzieningsbronnen
en afzetmarkten; het bestaan van juridische of feitelijke hinderpalen
voor de toegang tot de markt; de ontwikkeling van vraag naar en
aanbod van de betrokken produkten en diensten; de belangen van
de tussen- en eindverbruikers; alsmede de ontwikkeling van de technische en economische vooruitgang, voor zover deze in het voordeel
van de consument is en geen belemmering vormt voor de mededinging(l8).
In geval de Commissie van oordeel is dat een overname aan een van
voormelde belangen afbreuk zou doen, kan zij een voorgenomen
overnametransactie om die reden verbieden.
b. Art. 85 EGV
13. Art. 85 EGV bevat een algemeen verbod van kartel-afspraken
die de tussenstaatse handel tussen de Lid-Staten ongunstig be!nvloeden en ertoe strekken of tot gevolg hebben de mededinging binnen
de gemeenschappelijke markt te verhinderen, te beperken of te
vervalsen(19). Dergelijke kartels zijn van rechtswege nietig(20).
De Commissie heeft zich in haar concentratie-memorandum van
1966 op het standpunt gesteld dat art. 85 EGV geen toepassing vindt
op concentraties van ondernemingen(21). Naar aanleiding van het
arrest van het Hof van Justitie in de samengevoegde zaken
BAT /Reynolds(22) heeft de Commissie haar standpunt enigszins
moeten verfijnen. Dit arrest maakt het namelijk mogelijk om de
verwerving van een minderheidsparticipatie in een vennootschap te
(17) Art. 2, lid 1 sub lit. a. Concentratiecontroleverordening.
(18) Zie art. 2, lid 1 sub lit. b. Concentratiecontroleverordening.
(19) Art. 85, lid 1 E.G.-Verdrag.
(20) Art. 85, lid 2 E.G.-Verdrag.
(21) Concentratie-Memorandum, Doc. SEC (1965) 3500, 1 december 1965, Serie Concurrentie
nr. 3, Brussel, 1966, gepubliceerdinRev. trim. Dr. eur., 1966,651-677, inhet bijzonder dee! 3,
nr. 14.
(22) H.v.J., 17 november 1987, British-American Tobacco Company Ltd. en R.J. Reynolds
Industries Inc. tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen, gevoegde zaken 142 en
156/84, Jur., 1987-10, 4487-4586.
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toetsen aan art. 85 EGV 1 maar enkel in de mate dat de minderheidsparticipatie de verwerver ervan in de gelegenheid stelt om invloed uit
te oefenen op het beleid van de vennootschap, waardoor de economische onafhankelijkheid van deze vennootschap in het gedrang komt.
De beoordeling hiervan geschiedt in het Iicht van de economische
context, en in het bijzonder in het licht van de structuur van de
relevante markt. Hierbij moet de E.G.-Commissie- belast met de
handhaving van art. 85 E.G.V.- rekening houden met de statuten
van de betrokken vennootschappen, de overeenkomsten die de verwerving van de minderheidsparticipatie vergezellen(23) en het beleid
van de vennootschapsgroepen waartoe de betrokken vennootschappen behoren.
De meerderheid van de doctrine interpreteert het Philips Morrisarrest dan ook in die zin dat art. 85 EGV geen toepassing vindt op
concentraties van ondernemingen. Concentraties van ondernemingen veronderstellen immers dat tenminste een onderneming ophoudt
te bestaan als zelfstandige economische entiteit. Op dergelijke constructie kan art. 85 geen; toepassing vinden, aangezien de toepassing
van het artikel het bestaan van een overeenkomst tussen twee (of
meer) onafhankelijke ondernemingen veronderstelt. Verliest een van
de betro_kkenondernemingenh_alll onafb<tllkelij_kheid,_Q(l.n geldt 11iet
art. 85 EGV, maar - in de mate dat aan alle toepassingsvereisten
terzake is voldaan - art. 86 EGV.
c. Art. 86 EGV
14. Art. 86 EGV laat geen optreden tegen economische machtsvorming als dusdanig toe, maar maakt het wel mogelijk om eventuele
misbruiken van een dergelijke machtspositie te sanctioneren. Het
eerste lid van art. 86 EGV verklaart hiertoe als onverenigbaar met
de gemeenschappelijke markt de misbruiken(24) die een of meerdere
ondernemingen maakt of maken van een machtspositie op de gemeenschappelijke markt of op een wezenlijk deel ervan. Dergelijke
misbruiken zijn verboden in zoverre ze de handel tussen de Lid-Staten ongunstig kunnen bei:nvloeden. Het tweede lid van art. 86 EGV
geeft een exemplatieve opsomming van dergelijke met de gemeenschappelijke markt strijdige gedragingen.
(23) Zie bijvoorbeeld H.v.J., 11 juli 1985, Remia BV en anderen tegen Commissie van de
Europese Gemeenschappen, zaak 42/84, Jur., 1985, 2545-2580.
(24) Omtrent de betekenis van het begrip ,misbruik", zie vooral H.v.J., 13 februari 1979,
Hoffmann-La Roche & Co. AG tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen, zaak
85/76, Jur., 1979-I, 461-601.
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Reeds in haar concentratie-memorandum van 1966 stelde de E.G.Commissie zich op het stand punt dat ook wijzigingen in de structuur
van de mededinging, die het gevolg zijn van de verwerving van een
deelname in een feitelijke of potentiele concurrent door een onderneming met een machtspositie, een misbruik van deze machtspositie
kan uitmaken(25). Het Hof van Justitie heeft in het Continental
Can-arrest(26) dit standpunt van de Commissie bevestigd. Overigens
stelde het Hof minder strenge eisen dan de Commissie. Volgens de
doctrine van de Commissie moest de versteviging van de machtspositie leiden tot de uitschakeling van de concurrentie; volgens het Hof
volstond het dat de versteviging van de machtspositie leidde tot een
wezenlijke belemmering ervan.
Volgens het Hof kan er immers sprake zijn van een misbruik in de
zin van art. 86 EGV wanneer:

,een onderneming met een machtspositie deze zodanig versterkt
dat de aldus bereikte mate van overheersing de mededinging
wezenlijk belemmert, dat wil zeggen slechts ondernemingen laat
bestaan, die in hun gedrag afhankelijk zijn van de overheersende
onderneming. ''(27)
Het Continental Can-arrest geeft bijgevolg duidelijk de grenzen van
het toepassingsgebied van art. 86 aan. Opdat het verdragsartikel zou
geld en is vereist dat de onderneming die de overname realiseert reeds
v66r de overname beschikt over een machtspositie binnen een relevante markt. Bovendien moet de overname ertoe leiden de mededinging op de relevante markt te belemmeren. Bijgevolg is een aantal
situaties a priori uit te sluiten. Zo geldt art. 86 niet in geval van de
verwerving door een onderneming zonder machtspositie, van een
onderneming met een machtspositie. In tweede instantie vindt art. 86
geen toepassing in geval van verticale transacties en in geval van
transacties die gericht zijn op de vorming van een conglomeraat. Per
hypothese doen dergelijke transacties zich niet voor binnen eenzelfde
sector, maar kaderen ze in een diversificatiestrategie. Bijgevolg kan
van een uitbreiding van een machtspositie binnen eenzelfde relevante
markt geen sprake zijn. Tenslotte geldt art. 86 niet voor herschikkin(25) Zie Concentratie-Memorandum, supra, noot 21, dee! 3, nr. 4 en nrs. 16 e.v.
(26) H.v.J., 21 februari 1973, Europemballage Corporation en Continental Can Company
Inc. tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen, zaak 6/72, Jur., 1973, 215-265 (zie
ookAG, 1973, 275-278). Zie ook Beschikking van de Commissie 72/21/EEG, 9 december 1971
inzake een procedure op grond van artikel86 van het E.E.G.-Verdrag (IV /26811- Continental Can Company), P.B.L.-7, 8 januari 1972, 25-39.
(27) Continental Can-arrest, supra, noot 26, 247, r.o., 26.
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gen binnen een vennootschapsgroep die economisch reeds een onderneming vormt.
d. Het concentratieregime in de kolen- en staalsectoren
15. Volledigheidshalve moet nog worden gewezen op de eigen mededingingsregelen die gelden voor de sectoren ,kolen en staal". Deze
liggen vervat in de artikelen 65 en 66 EGKS.
Daarnaast geldt voor beide sectoren een afzonderlijke fusiecontrole.
Met name zijn op grond van art. 77 EGKS aile vormen van concentraties binnen de kolen- en staalsector aan de voorafgaande goedkeuring van de E.G.-Commissie onderworpen. De E.G.-Commissie
verleent enkel haar toestemming in geval de voorgenomen transactie
de betrokken ondernemingen niet de macht verleent de prijs te
bepalen, de produktie of de distributie te beheersen of te beperken,
de handhaving van een daadwerkelijke mededinging voor een belangrijk deel van de markt van de betrokken produkten te belemmeren,
of zich te onttrekken aan de in art. 66 van het Verdrag voorziene
mededingingsregelen.

2. _N_ajiQn_afllr_g_c_h_tflijke_V_!J()[Schrjjte_fl__
16. Op nationaalrechtelijk vlak liggen de voorschriften van toepassing op concentraties van ondernemingen vervat in een wet van
5 augustus 1991(28).
Bedoelde wet onderwerpt concentraties tussen ondernemingen die
samen een omzet behalen van meer dan 1 miljard BF. en meer dan
2001o van de betrokken markt controleren, aan de voorafgaande
goedkeuring van de Raad voor de Mededinging(29).
Enkel die concentraties die niet leiden tot het ontstaan of de versteviging van een machtsconcentratie, en die geen belemmering van een
daadwerkelijke mededinging op de betrokken Belgische markt tot
gevolg hebben, zijn toegelaten(30). De Raad kan in wezen niet-toelaatbare concentraties desalniettemin door gang Iaten vinden in geval
ze bijdragen tot de verbetering van de distributie of produktie, tot
de technische of economische vooruitgang, of tot de verbetering van
(28) Wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging, B.S.,
11 oktober 1991, hierna WEM. Voor een commentaar, zie WAELBROECK en BoucKAERT, 1.,
,La loi sur la protection de la concurrence economique", J.T., 1992, 281-297.
(29) Artt. 10-11 WEM.
(30) Art. 10, § 2 WEM.
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de concurrentiestructuur binnen de markt. Vereist is dat de vastgestelde voordelen opwegen tegen de nadelen van de concentratie-operatie(31). Bij zijn beoordeling kan de Raad rekening houden met het
algemene economische belang, met de competitiviteit van de betrokken sectoren in het Iicht van de internationale concurrentie, en met
de belangen van de consumenten(32).
C. Sectoriele reglementering
17. Binnen bepaalde sectoren van het economische Ieven is de verwerving van de controle over een onderneming onderworpen aan de
voorafgaandelijke goedkeuring van een overheidsinstantie. Dit geldt
bijvoor beeld binnen de bank- en verzekeringssector, waar de reglementering tot doel heeft te verzekeren dat enkel daartoe bekwame
personen de betrokken activiteiten zouden uitoefenen (een zogeheten
fit and proper-test). Bedoelde vereisten gelden evenwel niet aileen
wanneer de verwerver een vreemdeling of vreemde vennootschap is,
maar evenzeer wanneer deze de Belgische nationaliteit heeft.
De bankwetgeving onderwerpt de overname van een kredietinstelling
aan de vereiste van prealabele goedkeuring door de Commissie voor
het Bank- en Financiewezen. Hiertoe bepaalt art. 24, § 1 van de Wet
van 22 maart 1993(33) dat eenieder die zinnens is stemrechtverlenende effecten in een kredietinstelling, die hem 5o/o van het stemrecht
of het kapitaal zouden opleveren, te verwerven, de Commissie voor
het Bank- en Financiewezen hiervan op voorhand op de hoogte moet
brengen. De meldingsplicht geldt daarenboven voor elke bijkomende
verwerving die leidt tot de overschrijding van de drempels van 10%,
15%, ... Krachtens art. 24, § 3 van dezelfde wet kan de Commissie
voor het Bank- en Financiewezen zich tegen de voorgenomen verwerving verzetten, wanneer zij, gelet op de noodzaak van een gezond en
voorzichtig beleid van de kredietinstelling, niet overtuigd is van de
geschiktheid van de natuurlijke of rechtspersoon die de kennisgeving
heeft verricht. De Commissie voor het Bank- en Financiewezen
beschikt hiertoe over een termijn van drie maand. De Commissie kan
zich evenwel niet verzetten tegen de verwerving om redenen van
concurrentiele aard(34). Zo de verwerving toch zou plaatsgrijpen
(31) Art. 10, § 3, lid 1 WEM.
(32) Art. 10, § 3, lid 2 WEM.
(33) Wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen, B.S.,
19 april 1993.
(34) Wei onderwerpt art. 25 van de wet de Commissie voor het Bank- en Financiewezen aan
een me1dingsplicht bij de E.G.-Commissie.

771

-

------::

v66r het verstrijken van de aangegeven termijn van drie maand, kan
de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zich richten tot de
voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied
waar de kredietinstelling haar zetel heeft, teneinde een van de in
art. 8, lid 1 van de Transparantiewet vermelde maatregelen uit te
lokken. Als voornaamste van deze sancties kan de voorzitter van de
rechtbank de (stem)rechten verbonden aan de betreffende effecten
opschorten voor een periode van ten hoogste een jaar(35).
Daarnaast onderwerpt art. 30 van de wet van 22 maart 1993 fusies
tussen kredietinstellingen en dergelijke instellingen en andere in de
financiele sector bedrijvige instellingen, eveneens aan de vereiste van
een voorafgaande toestemming vanwege de Commissie voor het
Bank- en Financiewezen. Opnieuw heeft de Commissie drie maanden
de tijd om zich over de transactie uit te spreken, en eventueel de
toestemming te weigeren om redenen die verband houden met het
gezond en voorzichtig beleid van de betrokken kredietinstellingen.
Aangenomen kan worden dat de bepaling ,fusie" terzake ruim
gei:nterpreteerd moet worden en betrekking heeft op aile transacties
die gelden als ,economische fusies"(36).
Ook in de sector van de verzekeringen geldt een administratieve
· goedkeuYin-gspro·cedure .-De-verzekerirrgswet(~7)-bepaalt- hiertoe-dat(35) Art. 8, lid 1, 2° Wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen inter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnamebiedingen, B.S., 24 mei 1989.
(36) Dit naar analogie met de ruime interpretatie die de Commissie voor het Bank- en
Financiewezen voorheen gaf aan de gelijkaardige bepaling die voorkwam in het Bankbesluit.
[Zie Art. 4 (oud) Bankbesluit.] Met name gold voor bankfusies de vereiste van prealabele
goedkeuring door de Commissie. De Commissie interpreteerde de bepaling ruim en paste ze
ook toe in geval van de verwerving van een aandelenparticipatie in een bank. In concreto
vereiste de Commissie in geval van een belangrijke wijziging in de aandeelhouderskring van
een kredietinstelling de voorlegging van een dossier, aan de hand waarvan zij zich een beeld
moest kunnen vormen van de identiteit van de nieuwe aandeelhouder en van de groep waarvan
hij dee! uitmaakt. Dit dossier moest de Commissie in staat stellen de ,honorabiliteit", de
financiele draagkracht en de beweegreden van de nieuwe aandeelhouder te beoordelen. De
Commissie kon hierbij in het bijzonder nagaan of de kandidaat-controleverwerver over de
vereiste kwaliteiten beschikt om de bankactiviteiten naar behoren te leiden. De Commissie zou
zich evenwe! niet hebben kunnen verzetten tegen de toetreding van een nieuwe meerderheidsaandeelhouder, ook indien zij van oordeel zou geweest zijn dat de toetreding van de nieuwe
meerderheidsaandeelhouder ongewenst was. [Zie BANKCOMMISSIE, Jaarvers/ag 1985-'86,
Brussel, 27-28; BANKCOMMISSIE, Jaarverslag 1982-'83, Brussel, 42-47, in bijzonder 45-46;
BANKCOMMISSIE, Jaarvers/ag 1978-'79, Brussel, 16 en BANKCOMMISSIE, Jaarvers/ag 1976- '77,
Brussel, 19.] Op grand van art. 7 K.B. 23 juni 1967 tot coiirdinatie van de bepalingen
betreffende de controle op de private spaarbanken, (B.S., 30 juni 1967) onderwierp de
Commissie voor het Bank- en Financiewezen ook concentraties tussen private spaarkassen aan
haar toestemming. Qnder het huidige regime zijn spaarkassen en banken aan hetzelfde regime
van de Wet van 22 maart 1993 onderworpen.
(37) Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, B.S., 29 juli
1975. De voor de verwerving van aandelenparticipaties relevante voorschriften liggen vervat
in art. 23bis, dat is ingevoerd bij art. 15 Wet 19 juli 1991, B.S., 9 augustus 1991.
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wie een gekwalificeerde deelneming(38) in een verzekeringsonderneming wil verwerven de Controledienst voor de Verzekeringen hiervan
op voorhand in kennis moet stellen onder vermelding van de omvang
van de te verwerven deelneming. De aanmeldingsplicht geldt ook
voor eenieder die een bestaande participatie wil verhogen tot boven
de 20, 33 of 500Jo of die een verzekeringsmaatschappij wil opnemen
in een vennootschapsgroep(39). De aanmeldingsplicht weegt ook op
de verzekeringsonderneming zelf, in de mate dat zij kennis heeft van
de betreffende verwervingen(40). De Controledienst heeft na de
aanmelding drie maanden de tijd om zich tegen de verwerving te
verzetten. Hierbij moet zij nagaan of de verwerver geschikt is, gelet
op de noodzaak van een gezonde en voorzichtige bedrijfsvoering van
de verzekeringsonderneming(41). Wanneer de invloed van de aanmeldingsplichtige personen de voorzichtige en gezonde bedrijfsvoering zou kunnen belemmeren kan de Controledienst passende maatregelen nemen. Zij kan onder andere de betreffende persoon aanmanen bepaalde maatregelen te nemen, een procedure in kort geding
beginnen ten einde de schorsing van de stemrechten te bekomen, of
de nietigverklaring van de uitgebrachte stemrechten vragen(42).
D. De overnamereglementering
18. Tal van bepalingen van de overnamereglementering(43) zijn
eveneens bedoeld om de (vijandige) overname van een beursgenoteerde vennootschap te bemoeilijken. Opnieuw moet erop worden gewezen dat de toepasselijkheid van de bepalingen niet afhankelijk is van
de nationaliteit van de bieder, en dat deze zich in die zin evenzeer
richten tegen potentiele Belgische overnemers.
Als voorbeelden van dergelijke bepalingen die de overname van een
vennootschap bemoeilijken, gelden:
de zogeheten ,transparantievoorschriften", die de bieder verplichten om vanaf de drempel van 5% de omvang van het
(38) Als gekwalificeerde deelneming geldt 10o/o van het kapitaal of van de stemrechten, of elke
andere participatie die toelaat de bedrijfsvoering van de verzekeringsonderneming te belnvloeden. [Zie Art. 23bis, § 4, Wet 9 juli 1975.]
(39) Art. 23bis, § 1, Wet 9 juli 1975.
(40) Art. 23bis, § 2, Wet 9 juli 1975.
(41) Art. 23bis, § 1, lid 2, Wet 9 juli 1975.
(42) Art. 23bis, § 3, Wet 9 juli 1975.
(43) Meer bepaald de Wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnamebiedingen, B.S., 24 mei 1989 en het K.B. van 8 november 1989 op de openbare overnameaanbiedingen en de wijzigingen in de controle op vennootschappen, B.S., 11 november 1989.
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aandelenpakket dat hij voor het uitbrengen van het bod zou
hebben verworven, aan te melden bij de over te nemen vennootschap en bij de Commissie voor het Bank- en Financiewezen(44);
het voorschrift van de overnamereglementering dat de bieder
verplicht zijn overnamebod uit te brengen op alle effecten die de
over te nemen vennootschap heeft uitgegeven(45). Dit voorschrift
onderwerpt de bieder aan een zwaardere financieringsplicht dan
in geval hij ermee zou kunnen volstaan een partieel overnamebod
uit te brengen;
voorschriften die in geval van een vijandig overnamebod concurrerende overnamepogingen aanmoedigen of die het gebruik van
verweermaatregelen door de over te nemen vennootschap vereenvoudigen. Dergelijke voorschriften kunnen de eerste bieder ervan
weerhouden zijn overnamebod ooit uit te brengen.
Tot deze categorie voorschriften behoren tal van bepalingen van
de overnamereglementering, zoals bijvoorbeeld het voorschrift
inzake de duurtijd van het bod (bepaald op ten minste 10 en ten
hoogste 20 dagen)(46), inzake de voorafgaande melding van het
bod aan en de goedkeuring van het biedprospectus door de
Commissie voor het Bank- en Financiewezen(47), inzake het
terugtrekkingsrecht van de aandeellioudefs(48);- .. :- -- - -- -

II.

BESCHERMINGSCONSTRUCTIES

19. Naast voormelde reglementaire bepalingen die een onderneming
kunnen beschermen tegen een overname, beschikt zij over een ruim
arsenaal aan zogeheten , ,beschermingsconstructies''. Deze construeties richten zich in de regel tegen elke mogelijke overnemer. In Belgie
(44) Zie Hoofdstuk I Wet 2 maart 1989. Omtrent de technische aspecten van deze wet, zie
VAN ACKER, C., De transparantiewetin ScHRANS, G. en WYMEERSCH, E. (Eds.), Financiiile
herregulering in Belgie, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1991, 301-356. Omtrent de
beschermende werking ervan, zie ook BLUMBERG, 1 .-P ., Aspects juridiques des acquisitions
de societes en Belgique in FEDUCI, Les acquisitions d'entreprises, Parijs en Brussel, Forum
europeen de Ia communication en Larcier, 1992, 85-137, in bijzonder 106 e.v.
(45) Zie art. 3, lid 1, 1° K.B. 8 november 1989. Dit voorschrift zou daarnaast ingegeven zijn
vanuit de bezorgdheid de aandeelhouders in de over te nemen vennootschap gelijk te behandelen. [Omtrent de dubbele doelstelling die aan de wetsbepaling wordt toegeschreven, zie
bijvoorbeeld LAMBRECHT, P., ,La protection des actionnaires minoritaires par le droit
financier et les relations entre les actionnaires minoritaires et Ia Commission bancaire et
financiere", Bank Fin., 1993, 149-167, in het bijzonder 157, nr. 31.]
(46) Art. 26, lid 1, K.B. 8 november 1989.
(47) Artt. 4 en 5, K.B. 8 november 1989.
(48) Art. 19 K.B. 8 november 1989.
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ongebruikelijk zijn constructies die zich in het bijzonder richten
tegen een overnemer met een vreemde nationaliteit(49).
A. Definitie
20. Klassiek omschrij ft de rechtsleer , ,beschermingsconstructies''
zeer ruim als aile statutaire en conventionele regelingen, waarvan een
remmende werking tegen vijandige overnamebiedingen uitgaat.
In een meer genuanceerde indeling zou men specifieke, van niet
specifieke beschermingsconstructies kunnen onderscheiden. Het onderscheid betreft vooral het tijdstip waarop de constructies in werking treden: niet-specifieke constructies treden in werking vanaf het
tijdstip van hun totstandkoming, en normeren in die zin de machtsverhoudingen binnen de vennootschap die ze hanteert ook buiten
elke overnamedreiging om. Specifieke beschermingsconstructies
daarentegen zijn constructies die weliswaar totstandkomen buiten
elke overnamedreiging om, maar waarvan de inwerkingtreding afhankelijk is van het zich voordoen van een vijandige overnamesituatie.
Daarnaast zou men een onderscheid kunnen maken tussen eigenlijke
beschermingsconstructies en technieken van versteviging van de
machtsbasis. Waar de beschermende werking van de eerste categorie
constructies steunt op de mogelijkheid waarover een potentiele bieder beschikt om van het bestaan ervan kennis te nemen door de
lectuur van de statuten van de vennootschap, ressorteert de tweede
categorie technieken een meer onmiddellijk effect als gevolg van een
ingrijpen in de bestaande machtsverhoudingen binnen de vennootschap.
Tot slot vallen beschermingsconstructies ook nog te onderscheiden
van verweermaatregelen(50).
B. Nood aan beschermingsconstructies
21. Vooraleer een aanvang te nemen met de bespreking van de
mogelijke constructies, is het nuttig erop te wijzen dat de behoefte
(49) Binnen de E.G. komen dergelijke constructies bijvoorbeeld wei voor in Nederland, waar
overigens vragen zijn gerezen naar de verenigbaarheid ervan met de bepalingen van E.G.-recht,
en in Duitsland. Ook Amerikaanse vennootschappen hanteren gelijkaardige clausules. [Zie
FINKELSTEIN, J., ,Stock Transfer Restrictions Upon Alien Ownership under Section 202 of
the Delaware General Corporation Law", 38 Bus. Law., 1983, 573-591.)
(50) Omtrent het verschil tussen beschermingsconstructies en verweermaatregelen, cfr. infra,
nr. 88.
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aan dit soort constructies in Belgie eerder klein is. Zelfs in de
vennootschappen die een openbaar beroep hebben gedaan op het
spaarwezen, is de mate van publieke verspreiding van het aandelenbezit eerder gering. In de meeste gevallen bevindt de (absolute)
meerderheid van de aandelen zich in vaste handen. Vennootschappen
waarvan het aandelenbezit in vaste handen is, hebben in beginsel
geen behoefte om zich te beschermen tegen een vijandige overname(51), tenzij wanneer de onderlinge loyauteit van de controlerende
aandeelhouders in vraag zou kunnen gesteld worden.
C. Overzicht van de mogelijke constructies

22. De in het hiernavolgende overzicht gehanteerde volgorde van
bespreking van de in Belgie mogelijke beschermingsconstructies is
louter pragmatisch en impliceert geen rangschikking volgens belangrijkheid of efficientie.
Achtereenvolgens komen aan bod:
nationaliteitsvereisten;
constructies die de verhandelbaarheid van aandelen beperken;
constructies die-de_machtspositie v:an de_aandeelhouders_beper~
ken;
zogeheten gifpillen.

I. Nationaliteitsvereisten
23. Een conceptueel denkbare techniek om de overdracht van een
vennootschap in vreemde handen te verhinderen,- zou erin kunnen
bestaan om het aandeelhouderschap en/ of de zetels binnen de Raad
van Bestuur voor te behouden aan eigen onderhorigen. De statuten
van de vennootschap zouden een clausule in die zin kunnen bevatten.
24. Evenwel zullen dergelijke clausules geen uitwerking krijgen
t.a.v. onderhorigen van een E.G.-Lid-Staat.
Artikel 52 EGV bepaalt immers een vrij vestigingsrecht voor rechtsonderhorigen van de E.G.-Lid-Staten binnen het grondgebied van de

(51) Uit recent empirisch onderzoek met betrekking tot de toestand in Nederland is gebleken
dat een positieve correlatie bestaat tussen een !age graad van concentratie van aandelen en de
mate waarin de emitterende vennootschap gebruik maakt van beschermingsconstructies. [Zie
JENNINK, A. en KABIR, M., ,De relatie tussen aandeelhoudersstructuur en beschermingsconstructies", N. V., 1993, 90-95.]
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Gemeenschap. Dit vrije vestigingsrecht heeft ook betrekking op de
oprichting en het beheer van vennootschappen(52).
Artikel 221 EGV bepaalt daarenboven dat de Lid-Staten nationale
behandeling moeten verlenen wat betreft deelnemingen door de
onderdanen van andere Lid-Staten in het kapitaal van hun vennootschappen(53).
Het is niet geheel duidelijk in welke mate artikel 52 EGV ook de
mogelijkheid tot verwerving van een aandelenparticipatie in een
bestaande vennootschap garandeert. Een belangrijk deel van de
rechtsleer is van oordeel dat dit effectief het geval is(54). Uit de
hiernavolgende uiteenzetting zal blijken dat dit bevestigende antwoord wat beperkende maatregelen in overheidsreglementering betreft, daadwerkelijk aan de praktijk van de E.G.-autoriteiten beantwoordt. Ten aanzien van private rechtsverhoudingen zou zich eventueel enige discussie kunnen stellen.
a. Discriminaties van overheidswege
25. Artikel 52 EGV geldt in elk geval ten aanzien van overheidsbeperkende maatregelen. De rechtsleer neemt aan dat de verdragsbepaling de Lid-Staten verbiedt om ter gelegenheid van de privatisering
van een overheidsonderneming in haar statuten een clausule in te

(52) Zie H.v.J., zaak 81/87 (Daily Mail), Prejudiciele vragen High Court of Justice, Queen's
Bench Division, S.E. W., 1991, 66-69, in bijzonder r.o. 17.
Zie ook VAN NUFFEL, P., Artikelen 52 tot en met 58 EEG- Verdrag: algemene inleiding in
SWENNEN, H., e.a. (Eds.), Handels, Economisch en Financieel Recht, Antwerpen, Kluwer,
losbladig; KNOBBE-KEUK, B., ,Niederlassungsfreiheit: Diskriminierungs- oder Beschriinkungsverbot?", DB, 1990, 2573-2584.
(53) VAUGHAN vermeldt dan ook discriminaties die betrekking hebben op de verwerving van
aandelenparticipaties in vennootschappen als verboden op grond van art. 221 EGV. [Zie
VAUGHAN, M., Law of the European Communities, Vol. 2, Londen, Butterworths, 1986.]
Overigens vermeldt de Raad in haar Algemeen Programma van 1962 de beperkingen die de
deelneming in vennootschappen onmogelijk maken of de mogelijkheid daartoe beperken, als
een van de beperkingen die moeten opgeheven worden. [Zie Titel III, A, h) Algemeen
Programma voor de opheffing van de beperkingen van de vrijheid van vestiging.] Alhoewel
in vele Lid-Staten met deze verdragsbepaling strijdige constructies van kracht zijn, hebben de
E.G.-instanties vooralsnog geen initiatieven genomen om hieraan te verhelpen. [Hierover
vooral DEWOST, J., Lours, J., e.a., Le droit de fa communaute economique europeenne.
Commentaire du traite et des textes pris pour son application. Dee! 15- Dispositions generales
et finales, Brussel, Ed. de l'universite de Bruxelles, 1987, 418-421.]
(54) Zie bijvoorbeeld VAN NUFFEL, P., supra, noot 52, 14, nr. 19; TIMMERMANS, C.,
,Noot", S.E. W., 1991, 69-73, in bijzonder 70; GAVALDA, C. en PARLEANI, G., Droit
communautaire des affaires, Parijs, Litec, 1988, 194, nr. 333; ARNULL, A., The general
principles of EEC Law and the individual, Londen & Leicester, Leicester University Press,
1990, 18-19; WouTERS, J., ,Over vennootschappen, verwijzingsregels en vrijheid van vestiging", TRV, 1991, 456-478, in bijzonder 466-467.
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schrijven die de verwerving van aandelen door rechtsonderhorigen
van een andere Lid-Staat aan beperkingen zou onderwerpen(55).
In dezelfde zin verbiedt het artikel onrechtstreeks discriminerende
beperkingen. Zo kondigde de regering van het Verenigd Koninkrijk
in 1990 aan om een beperkend beleid te voeren ten aanzien van
overnames door staatsondernemingen(56). Het FTO zou een overnamebod uitgebracht door een staatsonderneming automatisch doorverwijzen naar de MMC voor een nader onderzoek. Dergelijke
verwijzing kan van aard zijn een overnamepoging te doen mislukken.
Dit beleid was niet rechtstreeks discriminerend ten aanzien van
staatsondernemingen vanwege andere Lid-Staten. De automatische
verwijzing gold immers oak ten aanzien van V.K.-staatsondernemingen. Evenwel was er sprake van een onrechtstreekse discriminatie,
aangezien in hoofdzaak Franse staatsondernemingen erdoor getroffen werden: vooral deze ondernemingen gedroegen zich immers in
het Verenigd Koninkrijk als actieve overnemers(57). De E.G.-Commissie startte een onderzoek naar de verenigbaarheid van de V .K.regeringsverklaring met de bepalingen van de artikelen 52 e.v.
EGV(58). Besprekingen leidden er uiteindelijk toe dat het Verenigd
Koninkrijk terugkwam op zijn standpunt. Sedertdien geldt in het
V-.K;-ten-aanzien-van overnames dool' staatsondernemingen-eenzelfde beleid als ten aanzien van overnames door private ondernemingen(59).
De afkerige houding tegenover de discriminerende clausules is oak
gebleken naar aanleiding van de zaak Commissie!Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en Noord-Jerland, e.a.(60) Hierin heeft het
Hof van Justitie het Verenigd Koninkrijk veroordeeld omwille van
(55) Naast art. 52 EGV is oak art. 221 EGV van belang. [Zie Schriftelijke vraag Nr. 1226/87
van mevrouw Christine Crawley (S-GB) aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen
(11 september 1987-88/C 325/05) en Antwoord van Lord Cockfield namens de Commissie
(2 februari 1988)', P.B. Nr. C 325, dd. 19 december 1988, 3. Zie oak VON DER GROEBEN,
H., THIESING, J. en EHLERMANN, C., Kommentar zum EGW- Vertrag, Baden-Baden, Nomos
Verlagsgesellschaft, 1991,4 delen, 919, nr. 11; EMMERSON, T., ,EC takeovers, golden shares
and British control", Int'l Fin. L. Rev., 1988, 11-15, in bijzonder 14; GAVALDA, C. en
PARLEANI, G., supra, noot 54, 194-195, nrs. 333-334; KAPTEYN, P. en VERLOREN VAN
THEMAAT, P ., lnleiding tot het recht van de Europese Gemeenschappen, Deventer, Kluwer,
1987, 282.]
(56) RICE, R., ,Struggling to hold the back door closed", F.T., 7 mei 1991, 21; RICE, R.
en DE JONCQUIERE, G., ,UK warns on foreign takeovers", F.T., 27 juli 1990, 20.
·
(57) Ibid. Zie ook DAVIDSON, 1., ,Paris denies plan to finance state-owned foreign acquisitions", F. T., 16 oktober 1989, 2.
(58) GARDNER, D., ,Britain challenged over state group purchases", F. T., 11 juni 1991, 4.
(59) Hierover HILL, A. en LEADBEATER, C., ,UK gives way on takeover scrutiny", F.T.,
31 oktober 1991, 3.
(60) H. v .J., 4 oktober 1991, Commissie/Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en NoordIerland, e.a., zaak C-246/89, nag niet gepubliceerd.
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een inbreuk op de artikelen 7, 51 en 221 EGV. In casu had het
Verenigd Koninkrij k wetgeving uitgevaardigd die als vereiste voor de
registratie van een vissersvaartuig bepaalde dat enkel vennootschappen waarvan tenminste 75 OJo van de aandelen in hand en is van Britse
onderdanen, en waarvan tenminste 75% van de bestuurders eveneens
de Britse nationaliteit hebben, hiervoor in aanmerking kwamen.
b. Discriminaties door private ondernemingen
26. Artikel 52 EGV vindt naar alle waarschijnlijkheid ook toepassing op private rechtsverhoudingen. In die optiek zijn enkel statutaire
bepalingen die niet-E.G.-onderhorigen uitsluiten van de verwerving
van een participatie in een vennootschap rechtsgeldig. Men kan
aannemen dat statutaire clausules die E.G.-onderhorigen uitsluiten
van dergelijke deelname of die de participatie in een vennootschap
uitsluitend voorbehouden aan eigen onderdanen, conform de modaliteiten van de diverse nationale rechtsstelsels nietig zijn.
Vooralsnog ligt in dit domein nog geen rechtspraak van het Hof van
Jusititie die dit stand punt uitdrukkelijk bevestigt, voor. In andere
materies is het Hof wel reeds tot soortgelijke uitspraken gekomen.
Zo heeft het Hof reeds uitdrukkelijk besloten tot de rechtstreekse
toepasbaarheid in private verhoudingen van de artikelen 7, 48 en 51
EGV inzake de vrije beroepsuitoefening van natuurlijke personen.
In het arrest in de zaak Walrave en Koch v. Association Union
cycliste bijvoorbeeld stelde het Hof dat particuliere organisaties geen
discriminerende nationaliteitsvoorwaarden mochten opleggen wat
betreft de arbeid in loondienst en dienstverrichtingen(61). Aangezien
het vrije vestigingsrecht een basisprincipe van het Gemeenschapsrecht is, en het Hof van Justitie in het verleden heeft beslist tot de
rechtstreekse toepasselijkheid van artikel 52 EGV - onafgezien van
het feit van het ontbreken van richtlijnen op een bepaald terrein(62)
- kanmen aannemen dat artikel52EGVevenzeer als artikel51 EGV
rechtstreekse werking heeft in private verhoudingen. Men zou kunnen argumenteren dat de statuten van een vennootschap gelden als
een ,collectieve regeling" en in die zin een nauwe verwantschap
vertonen met de organisaties bedoeld in de vermelde rechtspraak.
Overigens lijkt het Hof de rechtstreekse werking van artikel 52 EGV
in de verhouding tussen particulieren te erkennen in het arrest van
(61) Zie H. v.J ., 12 december 1974, Walrave en Koch v. Association Union Cycliste Internationale, Zaak 36174, Jur., 1974, 1405. Vergelijk H.v.J., 14 juli 1976, Dona v. Mantero, Jur.,
1976, 1333. Zie ook KAPTEYN, P. en VERLOREN VAN THEMAAT, P., supra, noot 55, 69.
(62) Zie H.v.J., 21 juni 1974, Reyners v. Belgie, Zaak 2174, Jur., 1974, 631.
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9 juni 1977 in de zaak SRL Ujjicio Henry van Ameyde v. SRL
Ujjicio Centrale Italiano di Assistenza Assicurativa(63).
27. Een bijkomend argument tegen de rechtsgeldigheid van discriminerende clausules in de statuten van een vennootschap levert het feit
dat de de rechtsleer zich uitspreekt v66r de rechtstreekse werking van
het discriminatieverbod van artikel 7 EGV in de verhouding tussen
particulieren(64). Men zou kunnen stellen dat het verbod ook van
toepassing is wat betreft de aandelenverwerving in een private vennootschap.

2. Constructies die de verhandelbaarheid van de aandelen beperken
28. Een wel in Belgie gebruikelijke beschermingsconstructie leveren
de in de statuten van een naamloze vennootschap of in een aandeelhoudersovereenkomst voorkomende clausules, die de overdraagbaarheid van de door de betrokken vennootschap uitgegeven aandelen aan beperkingen onderwerpen. Vooral gebruikelijk zijn de zogeheten ,goedkeuringsclausules" en ,voorkooprechten".
- a; 6oedkeuringsclausules 29. Goedkeuringsclausules onderwerpen de overdracht van aandelen aan de goedkeuring door een orgaan van de vennootschap of door
een derde(65).
Naargelang de clausules voorkomen in de statuten van de vennootschap of in een buitenstatutaire aandeelhoudersovereenkomst,
maakt de doctrine een onderscheid tussen statutaire en conventionele
goedkeuringsclausules. Dit onderscheid is meer dan louter academisch. Een praktisch verschil betreft bijvoorbeeld de personen die
door de clausule verbonden zijn: waar statutaire clausules alle aandeelhouders verbinden, ressorteren conventionele clausules enkel

(63) Zie H.v.J., 9 juni 1977, Van Ameyde v. Uci, Zaak 90/76, fur., 1977, 1091, in bijzonder
1127, r.o. 28.
(64) Zie KAPTEYN, P. en VERLOREN VAN THEMAAT, P., supra, noot 55, 71.
(65) Voor een definitie, zie NELISSEN GRADE, J., Goedkeurings- en voorkoopclausules in de
naamloze vennootschap in JAN RoNSE-lNSTITUUT (ED.), N. V. en B. V.B.A. na de Wet van
18juli 1991 in Reeks Rechtspersonen- en vennootschapsrecht, dee! 3, Kalmthout, Biblo, 1992,
53-82, in bijzonder 58, nr. 7; MICHEL, H., Les modifications statutaires requises par le
nouveau droit des societes in CoMMISSION DROIT ET VIE DES AFFAIRES, Le nouveau droit

des societes (S.A. et S.P.R.L.). Droit transitoire. Questions pratiques et modijicationsstatutaires, Luik, Ed. Collection Scientifique de !a Faculte de Droit de Liege, 1992, 21-70, in
bijzonder 42.
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rechtsgevolgen ten aanzien van de partijen bij de aandeelhoudersovereenkomst(66).
30. De vennootschapswet aanvaardt uitdrukkelijk de rechtsgeldigheid van zowel conventionele als statutaire goedkeuringsclausules(67). Bovendien zijn de clausules zowel mogelijk ten aanzien van
naamaandelen, als ten aanzien van toonderaandelen(68).
De wet legt evenwel een aantal beperkingen op.
Vooreerst gelden de clausules niet ten aanzien van bepaalde wijzen
van eigendomsverkrijging door bepaalde categorieen personen. Het
betreft meer bepaald de eigendomsverkrijging als gevolg van erfopvolging of van de vereffening van de huwgemeenschap door een
echtgenoot, en de eigendomsverkrijging als gevolg van een overdracht door een echtgenoot of een bloedverwant in de rechte lijn(69).
Klaarblijkelijk heeft de bepaling tot doel het gebruik van de NV als
familiale vennootschap te ontmoedigen, door de overdracht van
aandelen tussen familieleden aan stringentere wettelijke vereisten (er
zijn met name geen beperkingen aan de overdracht mogelijk) te

(66) Zie bijvoorbeeld Cass. fr., 12 mei 1975, Rev. Soc., 1976, 337-339, noot J.H.
(67) Art. 41, §2, lid 1 Venn. W., ingevoerd door art. 4 Wet 18 juli 1991. Op dit punt verschilt
de Belgische regel van bijvoorbeeld de Franse, die enkel het gebruik van statutaire goedkeuringsclausules normeert, als gevolg waarvan in de Franse rechtspraak en rechtsleer grote
verdeeldheid heerst omtrent de rechtsgeldigheid van conventionele goedkeuringsclausules.
[Omtrent de discussie, zie BYTTEBIER, K., Het vijandige overnamebod, Antwerpen en Apeldoorn, Maklu Uitgevers, 1993, 209-210, nr. 6.48, met verdere verwijzingen naar rechtspraak
en rechtsleer.]
Omtrent de mogelijkheid tot gebruik en de rechtsgeldigheid van andere overdrachtsbeperkingen, zie NELISSEN GRADE, 1., supra, noot 65, 490, 63, nrs. 14-15; GOLLIER, J.-M. en VAN
DER HAEGEN, M., ,Les societes commerciales. Loi du 18 juillet 1991", J.T., 1992, 185-201
en 209-220, in bijzonder 195; BRAECKMANS, H., ,De nieuwe vennootschapswet van 18 juli
1991", R. W., 1991-1992, 1001-1018 en 1041-1058, in bijzonder 1008, nrs. 19 e.v.; DUPLAT,
J. en LAMBRECHT, P., Evolution recente du droit des societes in BELGISCHE VERENIGING VAN
BEDRIJFSJURISTEN (ED.), Tendensen in het bedrijfsrecht, Antwerpen, Kluwer, 1991, 33-101,
in bijzonder 44.
V66r de invoering van deze wetsbepaling beschouwde sommige rechtspraak en de meerderheid
van de rechtsleer statutaire goedkeuringsclausules reeds als rechtsgeldig. [Zie bijvoorbeeld Kh.
Brussel, 24 juli 1978, R.P.S., 1979, 278-284, nr. 6040; RESTEAU, C., Traite des societes
anonymes, II din., Brussel, Librairie Judiciaire, 1933, t. I, nr. 701; RoNsE, J., e.a., ,Overzicht van Rechtspraak (1978-1985)- Vennootschappen", T.P.R., 1989, 859-1023 en 12311459, nr. 382; VAN HILLE, J.-M., Aandelen en obligaties in het Belgisch recht, Brussel,
Bruylant, 1977, nr. 837; GEENS, K. en VAN GERVEN, D., ,Beschermingsmaatregelen voor de
doelwitvennootschap in het kader van de nieuwe O.O.B. reglementering", T.R. V., 1990,
395-409, in bijzonder 404, nr. 17.]
(68) NELISSEN GRADE, J., supra, noot 65, 59, nr. 9.
(69) Zie art. 41, § 2, lid 1 Venn.W.
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onderwerpen(70). De bepaling is overigens op ernstige kritiek in de
rechtsleer gestoten(71).
In tweede instantie mag de clausule geen aanleiding geven tot de
blijvende onverhandelbaarheid van de aandelen. De instantie die tot
goedkeuring gehouden is, moet hiertoe beslissen binnen de drie
maanden te rekenen van de datum van het verzoek. Na het verstrijken van de termijn van drie maanden kan de aandeelhouder zijn
aandelen vrij verkopen(72).
Ook in geval van weigering van de goedkeuring moet de aandeelhouder vrij kunnen verkopen. Binnen een termijn van drie maanden, die
ingaat een maand v66r het verstrijken van de termijn waarover de
tot goedkeuring gehouden instantie beschikt om haar beslissing te
nemen, moet een andere aandeelhouder of een derde zich bereid
verklaren de aandelen aan te kopen(73).
Maakt de vennootschap het voorwerp uit van een openbaar overnamebod in de zin van het K.B. van 8 november 1989, dan moet in geval
van weigering van de goedkeuring de overdracht in handen van de
door het zetelende bestuur voorgestelde kandidaat kunnen doorgaan
binnen de vijf dagen na de beeindiging van het bod. De prijs die de
aandeelhouder ontvangt, moet ten minste gelijk zijn aan de prijs van
het bod of het tegenbod(74).
Evenwel geldt op het principe dat het de aandeelhouder mogelijk
moet zijn om zijn aandelen te verkopen een belangrijke uitzondering.
Krachtens art. 41, § 4, Venn.W. kan de vennootschap (statutaire)
goedkeuringsclausules tegenwerpen aan de vijandige bieder in zoverre de weigering van de goedkeuring is verantwoord op grond van een
blijvende en niet-discriminerende toepassing van de goedkeuringsregels die de raad van bestuur v66r de aanvang van het bod heeft
vastgesteld en heeft meegedeeld aan de Commissie voor het Bank. en Financiewezen. Een voorbeeld van dergelijke ,goedkeuringsregel" is de politiek die een vennootschap voert, die er in bestaat
systematisch niet-natuurlijke personen van deelname in het aandeelhouderschap uit te sluiten(75).
(70) Zie GEENS, K., ,Overdrachtsbeperkingen ih naamloze vennootschappen zijn niet meer
zo vanzelfsprekend", Balans, 8 november 1991, 1-2; NELISSEN GRADE, J., supra, noot 65,
61-62, nr. 12.
(71) MICHEL, H., supra, noot 65, 45.
(72) Art. 41, §2, lid 1 Venn.W. Zie ook NELISSEN GRADE, J., supra, noot 65, 72, nr. 34.
(73) De overdrager of een overeenkomstig art. 1854 B.W. aangestelde deskundige bepaalt de
omvang van de prijs. [Zie art. 41, §2 Venn.W.].
(74) Art. 41, § 3, Venn.W. en art. 16, lid 2, K.B. 8 november 1989.
(75) Ben dergelijke clausule komt voor bij Solvac.
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31. De goedkeuringsclausuie die het bestuursorgaan geiast met de
beoordeling van de geschiktheid van een kandidaat-koper van de
aandeien, verleent een ruime appreciatiemarge. In een arrest van 15
maart 1991 heeft het Hof van Beroep van Brussei evenwei geoordeeid
dat een goedkeuringsclausule die de overdracht van aandeien onderwerpt aan de instemming van de raad van bestuur deze een doelgebonden bevoegdheid verleent, die ze enkei mag aanwenden in het
beiang van de vennootschap(7 6). In weike mate dit de aandeelhouder
die niet kan verkopen aan een vijandige bieder, omdat deze niet de
goedkeuring van het bestuursorgaan bekomt, mogelijk maakt om
tegen de beslissing van het bestuursorgaan in rechte op te komen, is
onduidelijk. Alles hangt af van de invulling van de term ,vennootschapsbeiang" en van de mate waarin men aanneemt dat de overname, dan wei het behoud van het status quo dit beiang dient(77).
b. Voorkooprechten
32. Een voorkooprecht verplicht een aandeelhouder die erdoor verbonden is om in gevai hij zijn aandeien wii verkopen, deze eerst aan
de begunstigde van het voorkooprecht aan te bieden(78). Een voorkooprecht beoogt derhaive in hoofdzaak de overdracht van de aandeien in 'vreemde handen' te verhinderen; ais dusdanig siuit het de
overdraagbaarheid van de aandeien niet uit.
W anneer de begunstigde niet ge'interesseerd is in de verwerving van
de aandelen, kan de aandeeihouder vrij verkopen aan een derde. In
die optiek verleent het voorkooprecht een anaioge appreciatiebevoegdheid ais een goedkeuringsclausuie. De begunstigde zai zijn
voorkooprecht uitoefenen, wanneer de kandidaat-koper van de aandeien - bijvoorbeeid een vijandige overnemer - zijn instemming
niet wegdraagt. In gevai hij wei akkoord gaat met de toetreding van
de kandidaat-koper, zai hij beslissen zijn voorkooprecht niet uit te
oefenen.

(76) Brussel, 15 rnaart 1991, T.B.H., 1991, 894-900, in bijzonder 898.
(77) Cfr. infra, nr. 70.
(78) Voor een definitie, zie NELISSEN GRADE, J., supra, noot 65, 59, nr. 8. Hierbij geldt een
onderscheid tussenfirst refusal-clausu!es, waarbij de kandidaat-verkoper van de aandelen, in
geval hij een kandidaat-koper gevonden heeft, eerst de aandelen aan de begunstigde van het
voorkooprecht rnoet aanbieden, die dan als eerste kan , weigeren", en first offer-clausules,
waarbij een aandeelhouder die wenst te verkopen verplicht is om eerst de begunstigde van het
voorkooprecht te benaderen, ook a! heeft hij nog geen bod vanwege een derde ontvangen.
[Orntrent het onderscheid, zie NELISSEN GRADE, J., supra, noot 65, 69, nr. 29.]
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33. De vennootschapswet verklaart uitdrukkelijk zowel statutaire
als conventionele voorkooprechten rechtsgeldig(79), en onderwerpt
bovendien de voorkooprechten aan dezelfde geldigheidsvereisten en
garanties als de goedkeuringsclausules(80).
Tot welke sanctie de miskenning van een conventioneel voorkooprecht aanleiding geeft, is niet duidelijk. De meerderheid van de
rechtsleer houdt voor dat de begunstigde van het voorkooprecht in
de regel enkel recht heeft op schadevergoeding. Enkel wanneer de
koper te kwader trouw is, zou de begunstigde de nietigverklaring van
de overdracht kunnen vorderen(81).
c. Impact van de beursreglementering
34. Naast de bepalingen van vennootschapsrecht, stuiten de constructies wat beursgenoteerde vennootschappen betreft, eveneens op
beursreglementaire be perking en.
Zo bepaalt de bijlage van de E.G.-richtlijn van 5 maart 1979 dat de
beursautoriteiten van de E.G.-Lid-Staten enkel vrij verhandelbare
aandelen tot de notering rnogen toelaten. Eventuele goedkeuringsvereisten in hoofde van het bestuursorgaan van de ernitterende

(79) Zie art. 41, §2, Venn.W.
In sommige gevallen kennen de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst een voorkooprecht toe aan verschillende categorieen personen: indien de personen van de eerste categorie
hun voorkeurrecht niet uitoefenen, moet de kandidaat-verkoper de aandelen aanbieden aan
de personen van de tweede categorie, enz ... Pas wanneer aile categorieen de kans hebben
gekregen, en niemand van het voorkooprecht gebruik heeft gemaakt, mag de verkoper de
aandelen aan een derde overdragen.
(80) Voor een aantal kritieken op deze gelijke behandeling van goedkeuringsclausules en
voorkooprechten, zie NELISSEN GRADE, J., supra, noot 65, 69 e.v.
(81) Argument ex Cass., 30 januari 1965, R.C.J.B., 1966, 77, noot J. DABIN.
In een vonnis van I februari 1985 heeft de rechtbank van koophandel te Brussel evenwel beslist
dat als gevolg van de kwade trouw van de koper van de aandelen, de begunstigde gerechtigd
was de gedwongen uitvoering van het voorkooprecht te vorderen, mits hij zich bereid
verklaarde om de door de verwerver betaalde prijs, te betalen. [Zie Kh. Brussel, I februari
1985, R.P.S., 1985, 217-231.)
Het Franse Hof van Cassatie heeft een gelijkaardige beslissing van het Hof van Beroep van
Parijs verbroken. [Zie Cass. fr., 7 maart 1989, D., 1989, 231-234, conclusies M. JEOL; J.C.P.,
1989, II, 21316, noot Y. REINHARD; Rev. Soc., 1989,478-480, noot FAUGEROLAS, L.; Bull.
Joly, 1989, 430-431.) Evenwe! vindt deze afwijzende houding van het Franse Hof van Cassatie
haar oorsprong in een duidelijke wetsbepaling- met name art. 1142 C.c. -die de sanctionering van verbintenissen om iets te do en of niet te doen door middel van herstel in natura uitsluit.
In Belgie is geen analoge wetsbepaling voorhanden. In die optiek zou herstel in natura toch
mogelijk kunnen zijn. [Zie NELISSEN GRADE, J., supra, noot 65, 78, nr. 47.]
De rechtsleer neemt aan dat partijen met het oog op de sanctionering van de miskenning van
het voorkooprecht een schadebeding kunnen opnemen in de aandeelhoudersovereenkomst.
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vennootschap zijn krachtens de richtlijn toegestaan, mits dit geen
verstoring van de effectenmarkt teweegbrengt(82).
Conform voormelde richtlijn, bepaalt de Belgische beursreglementering dat de Beurs in beginsel enkel vrij verhandelbare effecten tot de
notering mag toelaten(83). Het Noteringscomite kan de effecten op
de overdracht waarvan een goedkeuringsclausule van toepassing is,
enkel toelaten tot de notering als het gebruik van de goedkeuringsclausule geen verstoring van de markt teweegbrengt(84).

3. Constructies die de machtspositie van de aandeelhouders beperken
a. Op het vlak van het stemrecht van de aandeelhouders m het
algemeen
35. De vijandige overnametechniek steunt op de mogelijkheid waarover eenieder die de meerderheid van de stemrechten op de algemene
vergadering van aandeelhouders van een naamloze vennootschap
bezit, beschikt, om het beleid van deze vennootschap- aldan niet
middels de benoemingspolitiek van de bestuurders(85) - naar zijn
wensen te herorienteren. In die zin is een vijandige overname enkel
zinvol t.a.v. vennootschappen waarbinnen de aandelen daadwerkelijk een dergelijke zeggenschap op de algemene vergadering opleveren.
Een mogelijke bescherming tegen een ongewenste overname leveren
dan ook de constructies die de zeggenschap van de houders van in
het publiek verspreide aandelen beperken. Het betreft:
de uitgifte van stemrechtloze aandelen;
de plaatsing van aandelen met meervoudig stemrecht of met
bijzondere zeggenschapsrechten in handen van de controle-aandeelhouders;
de opname van bijzondere quorum- en meerderheidsvereisten in
de statuten van de vennootschap;

(82) Zie Schema A.II.2. van de bijlage bij de Richtlijn van de Raad van 5 maart 1979 tot
coordinatie van de voorwaarden voor de toelating van effecten tot de officiele notering aan
een effectenbeurs, P.B. Nr. L 66, 16 maart 1979, 21-32.
(83) Zie art. 23, lid 1, 3° en artikel24, 5° K.B. 18 september 1990 betreffende de Noteringscomites bij de Effectenbeurzen van het Rijk en betreffende de toelating van de effecten tot de
notering, B.S., 22 september 1990.
(84) Art. 34, § 4, lid 2. K.B. 18 september 1990.
(85) Omtrent dit aspect in het bijzonder, cfr. infra, nrs. 47 e.v.
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de opname van stemrechtbeperkingen in de statuten van de
vennootschap en;
de techniek van certificering van aandelen.
i. De uitgifte van aandelen zonder stemrecht
36. De uitgifte van stemrechtloze aandelen vormt een in sommigewaaronder vooral de Scandinavische - Ianden gebruikelijke techniek waarmee de zetelende controle-aandeelhouders beogen om de
zeggenschap in vaste handen te consolideren(86). Die techniek maakt
het immers mogelijk om nieuwe aandelen uit te geven zonder dat een
dilutie van de zeggenschap van de bestaande (meerderheids)aandeelhouders optreedt.
Als bescherming tegen een vijandige overname impliceert de techniek
een plaatsing van de stemrechtloze aandelen in handen van die
categorie aandeelhouders die zich in hoofdzaak als beleggers gedragen en waarvan het aannemelijk is te stellen dat zij zouden instemmen
met een vijandig overnamebod. Hen enkel te voorzien van stemrechtloze aandelen berooft een potentiele overnemer in die zin van een
groep aandeelhouders die in andere gevallen geneigd zou zijn om een
event1lek vijaud_ig~ overnamep_Qging t~ ondersteunen.
37. De uitgifte van stemrechtloze aandelen is in Belgii:! pas recentelijk
mogelijk gemaakt.
De vennoo~schapswet huldigt immers van oudsher als basisprincipe
dat aan aile kapitaalaandelen stemrecht verbonden is. Het stemrecht
moet daarenboven evenredig zijn aan het gedeelte van het kapitaal
dat de aandelen vertegenwoordigen(87).
De wet van 18 juli 1991 heeft bij wege van uitzondering op dit
principe de mogelijkheid tot de uitgifte van stemrechtloze aandelen
in het Belgische recht gei:ntroduceerd(88).

(86) Voor een opsomming van de Ianden waarin de techniek gebruikelijk is, zie LbYTIYNIEMI,
T., , ,Effects of changes in the dual-class share structure'', European Finance Association, 18th
Annual Meeting August 29-31, 1991, Rotterdam, Vol. III, 2.
(87) Art. 74bis, § 2, !eden 1 en 2 Venn. W. Omtrent dit beginsel, zie bijvoorbeeld 'T KINT, F.,
,Les actions et le droit de vote", R.P.S., 1989, 242-288, in bijzonder 243.
(88) Zie art. 48 Venn. W., ingevoerd door art. 6 Wet 18 juli 1991.
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38. Voordien liet bijzondere wetgeving de uitgifte van stemrechtloze
aandelen enkel toe in bepaalde sectoren(89).
Buiten deze gevallen was de uitgifte van stemrechtloze aandelen niet
mogelijk. De praktijk ervoer dit verbod als te streng en ontwikkelde
constructies om dit verbod te omzeilen. De uitgifte van winstbewijzen bood hiertoe een aantal mogelijkheden.
De statuten van de vennootschap bepalen immers vrij of er aan deze
effecten aldan niet stemrecht toekomt (zie art. 75 Venn. W.). In de
regel geeft een vennootschap winstbewijzen uit als vergoeding voor
een niet in geld waardeerbare inbreng. Zij kent ze bijvoorbeeld toe
in ruil voor een inbreng van arbeid, in het bijzonder van prestaties
die plaatsvonden v66r de oprichting van de vennootschap. Niets
verbiedt even wei een vennootschap winstbewijzen uit te geven in ruil
voor een inbreng in geld, die niet bijdraagt tot de vorming van het
maatschappelijke kapitaal. Men spreekt terzake van ,participatiecertificaten". Om dergelijke effecten voor beleggers interessant te
maken, verbindt de emitterende vennootschap er veelal een preferent
cumulatief dividend aan(90).
39. De wet van 18 juli 1991 onderwerpt de uitgifte van stemrechtloze
aandelen aan een aantal beperkingen. Zo mogen de stemrechtloze
aandelen niet meer dan een derde van het maatschappelijke kapitaal
vertegenwoordigen(91), moeten ze recht geven op een preferentieel
dividend, op deelname in het winstoverschot en moeten ze een
voorrecht verlenen op de terugbetaling van het liquidatiesaldo(92).
In een aantal omstandigheden verlenen de aandelen toch stemrecht,
met name:
(89) Hierover vooral VAN BRUYSTEGEM, B., ,Bevoorrechte aandelen zonder stemrecht",
R. W., 1984-'85, 1905-1920; VAN BRUYSTEGEM, B., Is er nog Ieven voor bevoorrechte aandelen
zonder stemrecht in Liber Amicorum Jan Ronse, Brussel, Story Scientia, 1986, 335 e.v.;
WINKIN, 1 ., ,Les actions priviligies sans droit de vote en droit belge; realites et perspectives",
T.B.H., 1986, 52 e. v. Zie ook SAELEN, P ., ,Aandelen met dub bel stemrecht en de (on)trouw
van de aandeelhouders", Jura Falconis, 1989-'90, 379-409, in bijzonder 379.
(90) Zie COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN, Bull. Boekh. Norm., nr. 26, maart
1991, 28. Zie ook BLUMBERG, J., ,Over participatiecertificaten (CPC) op de uitgifte van
winstbewijzen voor een geldinbreng", TRV, 1991, 325-338; TAHON, N., ,Participatiecertificaten: boekhoudkundige verwerking van dit nieuw financieel instrument", Balans, 25 mei
1991, 1-2.
(91) De numerieke beperking is bijgevolg strenger dan deze die voorkomt in art. 33.2. van
het voorstel van vijfde richtlijn [zie Voorstel voor een vijfde richtlijn van de Raad gebaseerd
op artikel 54 van het EEG- Verdrag met betrekking tot de structuur van de naamloze vennootschap alsmede de bevoegdheden en verplichtingen van haar organen, P.B. Nr. C 240, dd.
9 september 1983, 2; P.B. Nr. C 7, dd. 11 januari 1991, 7 en P.B. Nr. C 321, dd. 12 januari
1991, 9], die de uitgifte van stemrechtloze aandelen toelaat ten bel ope van 50 OJo van het
kapitaal.
(92) Art. 48, § 1, lid 2 Venn.W.
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wanneer niet langer voldaan is aan een van de voormelde voorwaarden;
voor de algemene vergaderingen die delibereren omtrent de wijziging van de eraan verbonden rechten(93);
voor de algemene vergadering die zekere gewichtige beslissingen
moet nemen(94);
wanneer de algemene vergadering zich moet uitspreken over de
opheffing van het voorkeurrecht, en tot slot;
wanneer de vennootschap gedurende drie opeenvolgende jaren in
gebreke is gebleven om het preferentiele dividend betaalbaar te
stellen(95).
40. De stemrechtloze aandelen verlenen geen aanspraken op deelname in de controlepremie wanneer de emitterende vennootschap het
voorwerp komt uit te maken van een vijandig overnamebod. Art. 3
van het K.B. van 8 november 1989(96) bepaalt immers dat een
overnamebod enkel betrekking moet hebben op alle stemrechtverlenende effecten en alle effecten die recht geven op de inschrijving op,
verwerving van, of conversie in dergelijke effecten. De categorie van
de stemrechtloze effecten beantwoordt niet aan deze omschrijving.
ii. De uitgifte van aandelen met meervoudig stemrecht
41. Een in sommige rechtsstelsels gebruikelijke techniek van versteviging van de machtsbasis van de zetelende meerderheid bestaat erin
de bestuurders, controle-aandeelhouders of met hen bevriende instanties te bedelen met aandelen met meervoudig stemrecht of met
aandelen die bijzondere zeggenschapsrechten verlenen.
Zo laat de Franse vennootschapswet aandelen met meervoudig stemrecht toe(97), hanteren Nederlandse vennootschappen de techniek
van de zogeheten prioriteitsaandelen(98), en heeft ook rechtspraak
van het Verenigd Koninkrijk(99) de uitgifte van aandelen met meervoudig stemrecht rechtsgeldig bevonden.
(93) Zie art. 71 Venn.W.
(94) Waaronder de fusie van de vennootschap, haar splitsing, haar ontbinding, de wijziging
van haar maatschappelijk doe!, haar omzetting en de verhoging van haar maatschappelijk
kapitaal. [Zie art. 48, §2, 3° Venn.W.]
(95) Art. 48, §2 Venn.W.
(96) Zie ook art. 1, § 3 K.B. van 8 november 1989.
(97) Art. 175, lid 1 Loi 24 juill. 1966.
(98) Hierover VoOGD, R., Statutaire beschermingsmiddelen bij beursvennootschappen, in
VANDER HEIJDEN-lNSTITUUT (ED.), Serie Monografieen vanwege het Vander Heijden-Instituut, dee! 32, Deventer, Kluwer, 1989, 39 e.v.
(99) Bushell v Faith [1969] 2 Ch 438, [1969], 1 AllER 1002, CA; aff'd [1970] 1 AllER 53.
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In Belgie zijn dergelijke aandelen niet mogelijk(lOO). Het is naamloze
vennootschappen verboden om aandelen met meervoudig stemrecht
of bijzondere zeggenschapsrechten uit te geven(lOl).
iii. Bij zondere quorum- en meerderheidsvereisten

42. Zoals reeds aangegeven steunt de vijandige overnametechniek op
de mogelijkheid waarover de vijandige overnemer beschikt om op de
algemene vergadering van aandeelhouders de beslissingen naar zijn
hand te zetteh. Een mogelijke beschermingsconstructie bestaat er dan
ook in om bepaalde beslissingen aan verstrengde aanwezigheidsen/of meerderheidsvereisten te onderwerpen. Dergelijke beschermingsconstructie verplicht de overnemer ertoe om een grotere dan
een absolute meerderheidsparticipatie in de over te nemen vennootschappen te verwerven, wil hij zijn plannen ten voile kunnen realiseren.
Evenwel betreft het een weinig verregaande constructie. Enerzijds
volstaat het om een voldoende meerderheid te verwerven om het
effect van de constructie ongedaan te maken. Anderzijds is het in de
praktijk weinig waarschijnlijk dat de overige aandeelhouders zich
blijvend zouden verzetten tegen een overnemer die de (absolute)
meerderheid in de overgenomen vennootschap zou hebben verworven, ook al zou hij niet beschikken over de door de statuten voorgeschreven meerderheden om aile beslissingen te kunnen nemen.
43. Het Belgische recht laat dit soort beschermingsconstructies zonder meer toe.
Op grond van de vennootschapswet beslist de algemene vergadering
in beginsel bij gewone meerderheid van de op de algemene Vergadering aanwezige stemrechtverlenende aandelen, en geldt hierbij

(100) Hierover MEULEMANS, D., Verweermiddelen tegen vijandige overname-aanbiedingen
in FLAMBE, M. en MEULEMANS, D. (Eds.), Het vernieuwd juridisch kader van de ondernemingen: financieel, vennootschaps- en boekhoudrecht, Brugge, Die Keure, 1993, 57-82, in bijzonder 61, nr. 9.
(101) RESTEAU, C., supra, noot 67, t. II, ed. 1933, nrs. 1171-1172. Deze auteur beschouwt
aandelen met meervoudig stemrecht als onverenigbaar met het wezen van de naamloze
vennootschap.
Een coiiperatieve vennootschap kan eventueel wei aan bepaalde van haar aandeelhouders een
meervoudig stemrecht toekennen. [Hierover WouTERS, J ., De cooperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid na de wet van 20 juli 1991 in JAN RONSE INSTITUUT (ED.), De
cooperatieve vennnootschap na de wet van 20 juli 1991 in Reeks Rechtspersonen- en vennootschapsrecht, Deel4, Kalmthout, Biblo, 1992, 49-142, in het bijzonder 139, nr. 142.]
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geen quorumvereiste(102). Voor bepaalde categorieen beslissingen
schrijft de vennootschapswet evenwei zelf versterkte aanwezigheidsquora en meerderheden voor(103).
De statuten van de vennootschap kunnen daarenboven het nemen
van beslissingen aan hogere quorum- en meerderheidsvereisten onderwerpen(104). Evenwel geldt deze mogelijkheid niet voor beslissingen inzake de benoeming en het ontslag van de bestuurders(105).
iv. Stemrechtbeperkingen
44. Zoals uit onderstaande tabel blijkt vormen zogeheten stemrechtbeperkingen (Hochtstimmrechte) een in Duitsland frequent gehanteerde beschermingsconstructie. Stemrechtbeperkingen komen voor
onder de vorm van een in de statuten van een naamloze vennootschap
voorkomende clausule die het aantal stemrechten dat een bepaalde
aandeelhouder kan uitoefenen, beperkt ten belope van een bepaald
percentage van het totale aantal stemrechten of ten belope van een
bepaald nominaal bedrag van het aandelenkapitaal. De constructie
heeft tot doel om de zeggenschap van groot-aandeelhouders te beperken(106).

(102) Argument ex art. 74bis, § 1 Venn.W. Dit artikel bepaalt dat- behoudens andersluidende statutaire bepalingen - de algemene vergadering beraadslaagt volgens de gewone regelen
van beraadslagende en beslissende lichamen. Hierbij had de wetgever naar aile waarschijnlijkheid de voorschriften die gelden voor de beraadslaging van de beide Wetgevende Kamers in
gedachten.
(103) Voor een overzicht, zie LIEVENS, J., De wettelijke bescherming van de minderheidsaandee/houder in De bescherming van de minderheidsaandee/houder, Bijzonder nr. TR V, in
bijzonder I-24, nrs. 30-34. Zie c;>Ok ,De bescherming van de minderheidsaandeelhouder in de
vennootschap naar geldend en komend recht", R. W., 1983-1984, k. 2415-2436.
(104) Zie art. 74bis, § 1 Venn.W. Daarnaast zijn ook statutaire clausules die de deelname aan
de algemene vergadering onderwerpen aan zekere formaliteiten, toegestaan. Zo kunnen de
statuten de voorafgaande neerlegging van toonderaandelen vereisen. Deze formaliteiten zijn
genormeerd door art. 74, § 1 Venn.W.
(105) Cjr. infra, nrs. 48 e.v.
(106) In het verleden zijn de beperkingen een afdoende strijdwapen tegen vijandige overnames
gebleken, zo bijvoorbeeld in de overnamestrijd tussen Continental en Pirelli. [Hierover RoTH,
T., ,Pirelli and Continental play waiting game as German firm continues to reject merger",
The Wall Street Journal Europe, 3 december 1990, 4.]
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Tabel: Omvang van de stemrechtbeperkingen bij (23) grote vennootschappen
(1989)(107)
Beperking van het stemrecht van
elke aandeelhouder tot

Naam van de vennootschap

0

ASKO
AVA
BASF
Bayer
Continental
Deutsche Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Dyckerhoff
Feldmlihle Nobel
Roesch
IWKA
Leifheit
Linde
Mannesmann
Nurnberger Lebensversicherung
Phoenix
Rosenthal
SABO
Schering
Veba
Volkswagen
Wiirttembergische Feuerversicherung

*

Het ,Stamm-Aktienkapital"

0

0

5OJo van het aandelenkapitaal
111000 van het aandelenkapitaal
Nominaal 80 Mioo DM
50Jo van het aandelenkapitaal
50Jo van het aandelenkapitaal
5OJo van het aandelenkapitaal
50Jo van het aandelenkapitaal
lOOJo van het aandelenkapitaal
120Jo van het aandelenkapitaal
50Jo van het aandelenkapitaal
15 OJo van het aandelenkapitaal
lOOJo van het aandelenkapitaal
lOOJo van het aandelenkapitaal
lOOJo van het Aaandelenkapitaal
5OJo van het aandelenkapitaal
150Jo van het aandelenkapitaal
lOOJo van het aandelenkapitaal
50Jo van het aandelenkapitaal
lOOJo van het aandelenkapitaal
Nominaal 12 Mioo DM
50Jo van het aandelenkapitaal
200Jo van het aandelenkapitaal
200Jo van het gewone aandelenkapitaal*

0

45. Ook in Belgie is de statutaire clausule op grond waarvan iedere
aandeelhouder slechts met een beperkt aantal stemmen aan de algemene vergadering kan deelnemen, rechtsgeldigo De wet bepaalt zelf
de omvang van de laagst mogelijke drempel op 200Jo van het totale
aantal stemmen, en op 400Ju van het aantal stemmen dat op een
bepaalde algemene vergadering vertegenwoordigd is(108)o Vennootschappen kunnen geen lagere drempels invoereno

(107) Bron: HANSEN, H 0, ,Das Hiichtstirnrnrecht und seine Probleme", A G, 1990, R166-169,
in het bijzonder Rl67o Zie ook ADAMS, Mo, ,Hiichtstimmrechte, Mehrfachstirnrnrechte und
sonstige wundersame Hindernisse auf dern Markt fiir Unternehmenskontrolle", AG, 1990,
63-78, in het bijzonder 71.
(108) Art. 76 VennoWo, zoals gewijzigd door art. 23 Wet 18 juli 1991.
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De statuten van een vennootschap kunnen evenwel niet bepalen dat
een aandeelhouder een participatie van een zekere omvang moet
bezitten, vooraleer hij de stemrechten verbonden aan zijn aandelen
zou mogen uitoefenen(109).
v. Certificering van aandelen middels een Nederlands
administr atiekantoor
46. Om de stabiliteit van hun aandeelhouderschap te waarborgen,
heeft een aantal Belgische vennootschappen hun toevlucht genomen
tot de certificering van hun aandelen in Nederland door middel van
een Nederlands administratiekantoor.
Vanuit vennootschapsrechtelijke invalshoek stellen zich terzake geen
problemen. Sedert de wet van 18 juli 1991 de uitgifte van stemrechtloze aandelen mogelijk heeft gemaakt, gaat het bijvoorbeeld niet
!anger op te stellen dat het stemrecht van de aandeelhouder een
onvervreemdbaar recht is, dat zich zou verzetten tegen de totstandkoming van een fiduciaire eigendomsverhouding. De enige moeilijkheden die zich zouden kunnen voordoen zijn van fiscaalrechtelijke
aard. Even wei stelt de Belgische administratie zich terzake vrij soepel
op(llO).
b. Op het vlak van de benoeming van de bestuurders in het bijzonder
47. Een bijzondere beschermingsconstructie leveren de mechanismen die de bestuurders beschermen tegen (de gevolgen van) een
onmiddellijk ontslag door de algemene vergadering van aandeelhouders.
De achterliggende gedachte is dat een vijandige overnemer in de regel
van zijn meerderheidsparticipatie gebruik zal maken om het beleid
van de overgenomen vennootschap te herorienteren, en hiertoe onder

(109) Dergelijke clausule is wei mogelijk in Frankrijk, waar aandeelhouders die niet beschikken over het door de clausule vereiste aantal aandelen, zich kunnen groeperen en een
vertegenwoordiger aanduiden om met hun gezamenlijke aandelenparticipatie aan de stemming
dee! te nemen. [Zie art. 165 Loi 24 juill. 1964.]
(110) Voor meer details, zie PEETERS, B., ,Het Nederlands Stichting-administratiekantoor:
een stichtend voorbeeld", A.F.T., 1988, 165-180; HAELTERMAN, A., ,Le bureau d'administration beige", R.G.F., 1991, 115-123; DE BROE, L., ,Fiscale aspecten van het certificeren
van Belgische aandelen middels een Nederlands administratiekantoor", Leuven, Discussiepaper, Seminariecyclus 1990-1991 ,De juridische dienstverlening in Europa 1992", Woensdag
13 maart 1991; BoUCKAERT, F., ,Nederlandse administratiekantoren en Belgisch internationaal privaatrecht", T.R.V., 1989,182-185.
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andere de bestaande bestuurders zal afzetten en er nieuwe benoemen.
Een zekere bescherming gaat bijgevolg uit van de constructies die de
overnemer hierbij hinderen. Het betreft zowel de constructies die de
bestuurders beveiligen tegen een onmiddellijk ontslag, als de constructies die de bestuurders een bijzondere ontslagvergoeding toekennen in geval van afzetting na een vijandige overname (de zogeheten
,gouden parachutes").
48. In Belgie zijn de benoeming en de afzetting van de bestuurders
van een naamloze vennootschap in beginsel het prerogatief van de
algemene vergadering van aandeelhouders( 111). De beschermingsmogelijkheden op dit vlak zijn bijgevolg beperkt. Mogelijke beschermingsconstructies zijn het cumuleren van de bestuursfunctie met een
arbeidsovereenkomst en de statutaire of conventionele clausules die
een ontslagvergoeding toekennen.
i. Benoeming van de bestuurders

49. De benoeming van de bestuurders is het prerogatief van de
algemene vergadering van aandeelhouders. Een statutaire clausule
die de benoeming van een of meer bestuurders voorbehoudt aan de
houders van een welbepaalde soort aandelen is nietig(l12).
Rechtspraak en rechtsleer achten statutaire clausules op grand waarvan verschillende groepen van aandeelhouders een aan hun aandelenparticipatie evenredig aantal bestuurders kunnen doen benoemen,
wei rechtsgeldig. De literatuur spreekt terzake van clausules van
,evenredige vertegenwoordiging"(l13). De clausules mogen echter
geen afbreuk doen aan het principe dat de algemene vergadering de
bestuurders benoemt: de algemene vergadering moet met andere
woorden steeds over een keuzemogelijkheid beschikken. Om geldig
te zijn zullen de clausules dan oak moeten bepalen dat de aandeel-

(111) Art. 55, lid 2 Venn. W. Zie ook RESTEAU, C., BENOIT-MOURY, A. en GREGOIRE, A.,
Traite des sociites anonymes, III din., Brussel, Swinnen, 1981-1985, in bijzonder t. II,
ed. 1982, nr. 829.
(112) In dergelijk geval zou het immers niet de algemene vergadering zijn die de bestuurders
benoemt, maar een dee! van de aandeelhouders.
(113) Zie bijvoorbeeld 'T KINT, J. en GYSELINCK, R., Les societes anonymes. Guide pratique,
Brussel, Larcier, 1975, 98-99, nr. 204. De rechtsleer acht de invoering van dergelijke clausule
zowel mogelijk bij de oprichting van de vennootschap, als bij een latere statutenwijziging. [Zie
de verwijzingen in de volgende voetnoot.]
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houders tenminste twee kandidaten per bestuursmandaat moeten
voordragen(114).
50. De rechtspraak heeft zich uitvoerig over de uitwerking van deze
clausules van evenredige vertegenwoordiging uitgesproken in de
zogeheten ,Rossel" -affaire. In casu had een groep aandeelhouders,
die meerdere bestuurders kon doen benoemen, een voorheen afgewezen kandidaat een tweede keer voorgedragen, tesamen met een
kandidaat die echter totaal ongeschikt bleek om een bestuursmandaat uit te oefenen. De rechtspraak heeft geoordeeld dat de algemene
vergadering in dergelijk geval niet over een werkelijke keuzemogelijkheid beschikte. De aandeelhouders hadden hun recht van voordracht niet te goeder trouw uitgeoefend. De voordracht was hierdoor
ongeldig. Als gevolg hiervan kon de algemene vergadering naar eigen
goeddunken een andere persoon tot bestuurder benoemen(115).
Om de efficientie van de clausules van evenredige vertegenwoordiging te verhogen, raadt een deel van de doctrine aan om naast de
clausule van ,proportionele vertegenwoordiging" oak een clausule
te bedingen die bepaalde bestuursbeslissingen aan bijzondere meerderheidsvereisten onderwerpt. Op die marrier komt binnen het bestuursorgaan Z{M-, elke f'ractie aan bod •.
51. Een in een aandeelhoudersovereenkomst opgenomen clausule
die de bestuursmandaten zou verdelen onder de partijen bij de
overeenkomst, is daarentegen ongeldig(116). Op grand van een
cassatie-arrest van 13 april1989(117) maakt de rechtsleer hierbij een
onderscheid maken tussen twee soorten overeenkomsten(118). Ener(114) Hierover vooral RoosE, P. en MAYENS, L., ,La representation proportionnelle pour
Ia nomination des administrateurs ou gerants", R.P.S., 1963, nr. 5130; VAN GERVEN, D.,
,De evenredige en onevenredige vertegenwoordiging van aandeelhouders in de raad van
bestuur van een N.V.", T.B.H., 1991, 850-874.
Zie ook VANRYN, J. en VAN 0MMESLAGHE, P., ,Examen de jurisprudence (1966 a 1971)
- Les societes commerciales", R.C.J.B., 1973, 315, nr. 45; RALET, 0. en KILESTE, P.,
,Droits et protections de l'actionnaire minoritaire", T.B.H., 1989, 826-871, in bijzonder
nr. 19.
(115) Zie Vz. Kh. Brussel, 7 juli 1983, R.P.S., 1983, nr. 6244, 288-293, J.T., 1984,212-216,
,observations" F. 'T KINT; Brussel, 31 augustus 1983, R.P.S., 1983, nr. 6245, 294-305;
Brussel, 21 september 1983, R.P.S., 1983, nr. 6249, 309-319; Vz. Kh. Brussel, 13 december
1984, R.P.S., 1985,6333, 122-138 en Vz. kh. Brussel, 31 maart 1987, Journal des Proces, 1987,
nr. 110.
(116) Zie VAN OMMESLAGHE, P., ,Les conventions d'actionnaires en droit beige", R.P.S.,
1989, 289-322, in bijzonder 316. Deze auteur beschouwt dergelijke overeenkomsten als niet
meer dan gentlemen's agreements.
(117) Zie Cass., 13 april 1989, R. W., 1989-'90, 253-256; T.B.H., 1989, 878-882; T.R. V.,
321-326 noot M. WYCKAERT; R.P.S., 1989, 75-86.
(118) Aldus bijvoorbee]d VAN 0MMESLAGHE, P., supra, noot 116, 316-317.
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zijds zijn er de eigenlijke stemafspraken. Indien voldaan is aan de
geldigheidsvereisten die artikel 74ter Venn. W. (en het voormelde
cassatie-arrest van 13 april 1989) stellen zijn deze stemafspraken
geldig. Anderzijds zijn er de overeenkomsten die de benoeming van
de bestuurders geheel of gedeeltelijk uit handen van de algemene
vergadering nemen. Dergelijke overeenkomsten zijn niet in overeenstemming met artikel 55, lid 2 Venn. W. en dus ongeldig. Tot deze
tweede categorie behoren de overeenkomsten die een recht van
bindende voordracht toekennen aan bepaalde aandeelhouders, cif
een systeem van proportionele vertegenwoordiging invoeren. Alhoewel gelijkluidende statutaire bedingen valabel kunnen zijn, zijn ze als
buitenstatutaire overeenkomsten strijdig met de voorschriften van
vennootschapsrecht.
ii. Ad nutum-herroepbaarheid van het bestuursmandaat

52. Bestuursmandaten zijn ad nutum herroepbaar bij gewoon meerderheidsbesluit van de algemene vergadering(119). Luidens een arrest
van het Hof van Cassatie is de ad nutum-herroepbaarheid zelfs van
openbare orde(120): noch de statuten, noch buitenstatutaire overeenkomsten kunnen er bijgevolg van afwijken.
53. Om zich tegen de gevolgen van een onmiddellijk ontslag te
beschermen, kan een bestuurder met de vennootschap een arbeidsovereenkomst voor bedienden aangaan. Als gevolg hiervan is hij in
de hoedanigheid van werknemer tegen een onmiddellijk ontslag
beveiligd.
De rechtspraak stelt een aantal voorwaarden. Zo moet de bestuurder
in de hoedanigheid van bediende, een duidelijk onderscheiden functie van deze van bestuurder vervullen(121). Hij moet deze functie
vervullen, onder het gezag van een vennootschapsorgaan - het Hof
van Cassatie heeft terzake gesteld dat het bestuursorgaan, hetzij zelf,
(119) Art. 55 Venn. W.
(120) Cass., 22 januari 1981, Pas., 1981, I, 543-547; Arr. Cass., 1980-'81, 559-563; R.C.J.B.,
1981,495-503, noot S.J. NUDELHOLE; J.T., 1981, 342-344; T.B.H., 1981, 338-343 en Cass.,
13 april1989, R.P.S., 1989, 75-86; R. W., 1989-'90, 253-256; T.B.H., 1989, 878-882; T.R. V.,
321-326 noot M. WYCKAERT.
(121) Cass., 24 december 1964, Pas., 1965, I, 418; Cass., 30 mei 1988, Pas., 1988, I, 1169;
R. W., 1988-'89, 539; T.B.H., 1989, 156; Bergen, 4 januari 1985, J. T., 1985, 285-286; Bergen,
20 december 1984, J.T., 1985, 286. Zie ook LENAERTS, H. en DUBOIS, B., ,Overzicht van
Rechtspraak (1961-1965)- Arbeidsovereenkomsten", T.P.R., 1967, nr. 4; VANRYN, J. en
VAN OMMESLAGHE, P ., ,Examen de jurisprudence (1961 it 1965)- Les societes commerciales", R.C.J.B., 1967, 277 e.v., nr. 43; NUDERHOLE, S.J., ,Note- Delegation it !a gestion
journaliere de !a societe anonyme et contrat d'emploi", R. C.J.B., 1981, 503-522.
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hetzij door een van zijn leden, gezag, leiding en toezicht kan uitoefenen op een ander persoon, ook al is deze zelf lid van het orgaan(122)
- of van een andere persoon, bijvoorbeeld een aangestelde van de
vennootschap(123).
Het is bovendien mogelijk om een dagelijkse bestuurder in de statuten van de vennootschap te benoemen. Op die marrier maakt men
de afzetting van de bestuurder in kwestie afhankelijk van een statutenwijziging.
Ook de dagelijkse bestuurder kan een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap aangaan. Bovendien kan hij zijn functie als dagelijkse
bestuurder uitoefenen in het kader van deze overeenkomst.
54. Tot 1980 waren de rechtspraak en de rechtsleer van oordeel dat
de dagelijkse bestuursfunctie niet kon worden waargenomen in het
kader van een arbeidsovereenkomst. Op grond van een cassatiearrest van 22 januari 1981(124) gold nadien een onderscheid tussen
de dagelijkse bestuurder die tevens bestuurder is, en de dagelijkse
bestuurder die geen bestuursmandaat waarneemt. In het eerste geval
was men van oordeel dat de dagelijkse bestuurder de dagelijkse
bestuursfunctie niet kon waarnemen in het kader van de arbeidsovereenkomst: De aroe1dsovereenkomst mo-esr b-etrekking-hebben-op-een -onderscheiden functie. In het tweede geval zou de arbeidsovereenkomst wel betrekking kunnen hebben op de dagelijkse bestuursfunctie.
Het Hofvan Cassatie heeft dit laatste standpunt verlaten in een arrest
van 28 mei 1984(125), waarin het Hof stelde ,,dat een bestuurder van
een naamloze vennootschap het dagelijks bestuur kan waarnemen
onder het gezag van een orgaan van de vennootschap. "
iii. Toekenning van een ontslagvergoeding
55. Volgens het Hof van Cassatie nemen bestuurders hun mandaat
in beginsel kosteloos waar. Uitgangspunt van het standpunt van het
Hof is de principiele kosteloosheid van de lastgeving, die in de
(122) Zie Cass., 30 mei 1988, I.e. Zie ook de door LENAERTS en DUBOIS [supra, vorige noot,
nr. 4, 510] aangehaalde arresten.
(123) Zie Cass., 28 mei 1984 (tweede zaak), R. W., 1984-'85, k. 333 e.v., conclusies LENAERTS,
H. Het Hof stelde dat ,het bekleden van een mandaat van bestuurder van een naamloze
vennootschap de uitoefening van een andere junctie onder het gezag van een orgaan of een
aangestelde van de vennootschap niet uitsluit. "Als orgaan van de vennootschap komen zowel
de algemene vergadering als de raad van bestuur van de vennootschap in aanmerking.
(124) Arr. Cass., 1980-'81, 559, nr. 229; R.C.J.B., 1981, 495-503.
(125) R. W., 1984-'85, 333, conclusie H. LENAERTS, eerste zaak.
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romeinsrechtelijke traditie geldt als een kortstondige vriendendienst(l26).
De doctrine en de lagere rechtspraak zijn echter van oordeel dat geen
vermoeden geldt dat bestuurders en zaakvoerders hun functie onbezoldigd uitoefenen. Bovendien kunnen de statuten van de vennootschap een vergoeding toestaan en het bedrag ervan bepalen; in
dergelijk geval hebben de bestuurders recht op de statutaire vergoeding, en kan de algemene vergadering geen andere bezoldiging toekennen.
56. In geval de omstandigheden waarmee het ontslag gepaard gaat
een fout uitrpaken in de zin van artikel1382 B.W. kan de bestuurder
aanspraken doen gelden op een schadevergoeding(l27). In de rechtsleer bestaat onenigheid over de vraag of de statuten van de vennootschap de bestuurder een recht op schadevergoeding kunnen toekennen in geval de algemene vergadering zijn mandaat herroept.
Een bestuurder kan wel een overeenkomst aangaan met de vennootschap, op grand waarvan de vennootschap een ontslagvergoeding zal
moeten betalen in geval van herroeping van het bestuursmandaat.
Het aangaan van dergelijke overeenkomst zal evenwel enkel kunnen
gebeuren mits naleving van de bijzondere procedure inzake belangenconflicten( 128).
4. Gifpillen

57. De tot hiertoe besproken beschermingsconstructies hebben een
ruim werkingsveld en normeren de machtsverhoudingen binnen de
vennootschap oak buiten elke overnamedreiging om.
Van een andere aard zijn de beschermingsconstructies die enkel
uitwerking krijgen op het moment dat iemand daadwerkelijk een
vijandige overnamepoging begint en die beogen zijn machtspositie
te dilueren. De constructies zijn geconcipieerd in de Verenigde Staten

(126) Cass., 6 maart 1980, I, 832; T.B.H., 1980, 309; R.C.J.B., 1982, 519; Arr. Cass.,
1979-'80; R.W., 1981-'82, 442-443. Zie ook VAN CAILLIE, B., ,Bedenkingen betreffende
opnemingen ten titel van bezoldigingen door bestuurders van naamloze vennootschappen en
zaakvoerders van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid", TRV, 1989,
273-283, in bijzonder 274.
(127) Zie bijvoorbeeld Kh. Brussel, 8 december 1983, R.P.S., 1984, 68-70, nr. 6268.
(128) Zie art. 60 Venn.W.
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en staan er bekend onder de naam ,gifpillen" (poison pills)(l29).
Men zou de constructies ook kunnen omschrijven als ,specifieke
beschermingsconstructies'' (130).
Momenteel hanteert de meerderheid van de op de beurs van New
york genoteerde vennootschappen een of meerdere varianten van
dergelijke gifpillen. In continentaal-Europa zijn enerzijds de vertrouwdheid met en anderzijds de juridische mogelijkheden tot de
invoering van dergelijke constructies veel kleiner. De eerste vaststelling is te wijten aan het feit dat de behoefte aan specifieke beschermingsconstructies voor de continentaal-Europese vennootschappen
steeds veel kleiner is geweest: deze hebben- onder andere omwille
van de specifieke samenstelling van hun aandeelhouderschap(131)nooit dermate aan een vijandige overnamedreiging blootgestaan. Pas
als gevolg van de Generale-affaire is een aantal vennootschappen
zich bewust geworden van hun kwetsbaarheid en beginnen gebruikmaken van specifieke beschermingsconstructies. De tweede vaststelling is het gevolg van de bepalingen van vennootschapsrecht die de
minderheidsaandeelhouders binnen een kapitaalvennootschap beschermen tegen een dilutie door de bestuurders of meerderheidsaandeelhouders. Vooral het feit dat de aandeelhouders beschikken over
een zogeheten ,,voorkeurrecht'' is hierbij van fundamenteel belang(l32).
58. In concreto kunnen Belgische beursgenoteerde vennootschappen
momenteel twee soorten specifieke beschermingsconstructies hanteren. Enerzijds kunnen de statuten een clausule bevatten op grond
waarvan de raad van bestuur gemachtigd wordt om op een vijandig
overnamebod te reageren door middel van een kapitaalverhoging in
het kader van het toegestaan kapitaal. Anderzijds heeft een aantal
(129) Men raadplege vooral BLOOMENTHAL, H., Introduction: Tender Offer Defenses-Poison
Pill or Placebo? in RICHTER, P. en CHARES, E., Corporate anti-takeover Defenses: The
Poison Pill Device, New York, Clark Boardman Co., 1988, 1-82.
(130) Dit in tegenstelling tot ,niet-specifieke beschermingsconstructies", die ook uitwerking
krijgen buiten elke overnamedreiging om. [Omtrent het onderscheid, zie BYTTEBIER, K.,
supra, noot 67, 403-404, nr. 10.3.]
(131) Cfr. supra, nr. 21.
(132) De toekenning van een wettelijk voorkeurrecht aan de aandeelhouders in een N.V. is
verplicht gesteld door art. 29 van de Tweede richtlijn van de Raad van 13 december 1976
strekkende tot het coordineren van de waarborgen welke in de Lid-Staten worden verlangd
van de vennootschappen in de zin van artikel 58, tweede alinea, van het Verdrag, om de
belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden met
betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en
wijziging van haar kapitaal, zulks ten einde die waarborgen gelijkwaardig te maken, P.B.
Nr. L. 26, dd. 31 januari 1977, 1-13, hierna Tweede Vennootschapsrichtlijn. Wat Belgie
betreft ligt de verplichting vervat in art. 34bis Venn. W.
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vennootschappen warrants of converteerbare obligaties uitgegeven
die uitoefenbaar worden wanneer zich een vijandige overnamedreiging manifesteert.
a. De machtiging om tijdens een openbaar bod het maatschappelijke
kapitaal van de vennootschap te verhogen
59. Principieel is het de Raad van Bestuur verboden om wanneer de
vennootschap het voorwerp uitmaakt van een nog niet beeindigd
overnamebod, in het kader van het toegestaan kapitaal het maatschappelijke kapitaal te verhogen tegen een inbreng in natura of
tegen een inbreng in specien met miskenning van het voorkeurrecht
van de bestaande aandeelhouders(133).
De Raad van Bestuur kan zich evenwel het recht laten toekennen om
ook tijdens de biedperiode het maatschappelijke kapitaal van de
vennootschap te verhogen. Hiertoe maakt de vennootschapswet het
mogelijk om in de statuten van de vennootschap een clausule op te
nemen die de raad van bestuur machtigt om ook tijdens het bod het
kapitaal te verhogen(134). De wet stelt volgende voorwaarden(135):
1. De statutaire machtiging moet uitdrukkelijk zijn(136). De eenvoudige machtiging gebruik te maken van het toegestane kapitaal
volstaat niet. De clausule moet uitdrukkelijk vermelden dat de
machtiging geldt met het oog op het verweer tegen een overnamebod.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders delibereert en beslist over de machtiging zoals voor elke statutenwijziging(137).
3. De algemene vergadering moet de machtiging verleend heb ben
v66r de aanvang van het bod. Anders dan de gewone machtiging
het kapitaal te verhogen, geldt de machtiging met het oog op het
afweren van een overnamebod slechts voor een periode van drie
jaar(l38).
4. De uitgegeven aandelen die de kapitaalverhoging vertegenwoordi-

(133) Art. 33bis, §3, 1° Venn.W. Hierover infra, nrs. 92 e.v. m.b.t. de verweermaatregelen.
(134) Art. 33bis, §4, 2° Venn.W. Zie ook art. 8, §2 K.B. 8 november 1989.
(135) Voor een systematische bespreking van deze voorwaarden, zie vooral BRUYNEEL, A.,
,Les offres publiques d'acquisition", J. T., 1990, 141-160 en 165-183, in het bijzonder 168,
nr. 71.
(136) Art. 33bis, § 4, 2° Venn.W. Zie ook art. 8, § 2, 2° K.B. 8 november 1989.
(137) Art. 33bis, § 4, 2° Venn.W. Zie ook art. 8, § 2, 2° K.B. 8 november 1989.
(138) Art. 33bis, § 4, 2° Venn.W. Zie ook art. 8, § 2, 2° K.B. 8 november 1989.
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gen moeten van bij de uitgifte volstort zijn(139). De regelgever
verwacht van een eventuele , ,witte ridder'' dus eenzelfde financiele inspanning als van de bieder(140).
5. De uitgifteprij s van de uitgegeven aandelen mag niet lager zijn dan
de biedprijs(141).
6. Het aantal uitgegeven aandelen die de kapitaalverhoging vertegenwoordigen, mag niet meer bedragen dan een tiende van de
v66r de kapitaalverhoging uitgegeven kapitaalvertegenwoordigende effecten(142).
Deze voorwaarde heeft tot gevolg dat de bieder een aandeelhouder die 45 OJo en een aandeel bezit, niet uit het zadel zal kunnen
lichten. Op grond van de statutaire clausule kan deze immers, op
enkele beslissing van de raad van bestuur, bijkomend 10% van
het kapitaal verwerven, wat hem toelaat de vennootschap te
blijven controleren.
b. De uitgifte van warrants of converteerbare obligaties
60. Ben enigszins met de werking van de in de Verenigde Staten van
Amerika gebruikelijke gifpillen vergelijkbaar effect, heeft de uitgifte
van converteerbare obligaties of van warrants als bescherming tegen
---- · vijandige overnames~-Be -uitgiftevoorwaarden van-deze -financieleinstrumenten kunnen immers bepalen dat de omwisselingsrechten
enkel uitoefenbaar zijn in geval zich een vijandige overname aankondigt(143).
Alleen de ,zuivere warrants" - warrants die niet aan obligaties
gekoppeld zijn -laten de bewindvoerders toe om zich te beschermen
met een minimale financiele inspanning. In geval van uitgifte van
converteerbare obligaties en obligaties met warrants moet de verwerver van deze effecten daarentegen beschikken over voldoende middelen, zij het dat hij deze op een minder risicodragende wijze kan
beleggen.
(139) Art. 33bis, § 4, 2° sub lit. a Venn.W. Zie oak art. 8, § 2, 2° sub lit. a K.B. 8 november
1989.
(140) De bieder moet immers van bij de aanvang van het bod beschikken over de nodige
financiele middelen, en zijn bod uitbrengen op aile stemrechtverlenende effecten van de over
te nemen vennootschap. [Zie art. 3, lid 1, 2° en 3° K.B. 8 november 1989.]
(141) Art. 33bis, § 4, 2° sub lit. b Venn.W. Zie oak art. 8, § 2, 2°, sub lit. b K.B. 8 november
1989.
(142) Art. 33bis, § 4, 2° sub lit. c Venn.W. Zie oak art. 8, § 2, 2°, sub lit. c K.B. 8 november
1989.
.
(143) Zie BLUMBERG, J.-P., ,De uitgifte van naakte warrants of autonome inschrijvingsrechten op aandelen in de naamloze vennootschappen", T.R. V., 1989, 122-130; BIRON, H., ,Les
obligations convertibles au avec droits de souscription", R.P.S., 1964, 49-64. Voor een
toepassingsgeval, zie BANKCOMMISSIE, Jaarverslag 1987-'88, Brussel, 100.
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De grootste Belgische vennootschappen hebben tot dusver warrants
als beschermingsconstructie uitgegeven( 144).
61. De vennootschapswet onderwerpt de uitgifte van converteerbare
obligaties en/of warrants aan een aantal bijzondere voorwaarden(l45). Vooral de bepaling van artikel lOlquater Venn. W., die
aangeeft onder welke voorwaarden de uitgifte van converteerbare
obligaties of van warrants, afbreuk kan doen aan het voorkeurrecht
van de bestaande aandeelhouders, is hierbij van groot belang. Aileen
in de mate dat een afwijking van dit voorkeurrecht mogelijk is,
maakt de techniek het mogelijk om in de toekomst de participatie
van een vijandige overnemer te dilueren, ten voordele van een
bestaande groot-aandeelhouder.
62. Art. 104quater Venn. W. stelt dat op de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants de voorschriften van artikel 34bis
Venn. W. toepassing vinden(146).
Bijgevolg is elke uitgifte van warrants of converteerbare obligaties
onderworpen aan het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders(147). Een algemene statutaire machtiging die het voorkeurrecht
uitsluit of beperkt is niet mogelijk(l48). Evenwel kan de statutaire
machtiging die het bestuursorgaan machtigt tot verhoging van het
maatschappelijke kapitaal, dit tevens de bevoegdheid verlenen om
het voorkeurrecht in het belang van de vennootschap te beperken of
op te heffen. Ook wanneer de algemene vergadering zelf besluit tot
de verhoging van het maatschappelijke kapitaal, kan zij mits naleving van de voorschriften inzake quorum en meerderheid die vereist
zijn voor een statutenwijziging, het voorkeurrecht in het belang van
de vennootschap beperken of opheffen. Mutatis mutandis geldt
dezelfde mogelijkheid in geval van de uitgifte van warrants.
Daarnaast bevat art. 104quater Venn. W. een bijzonder voorschrift
dat geldt wanneer de uitgifte van de warrants of conversierechten in
hoofdzaak bestemd is voor een of meerdere bepaalde personen,
(144) Voor een overzicht, zie Het senaatsverslag bij de wet van 18 juli 1991 namens de
commissie ,ad hoc" handelsvennootschappen uitgebracht door de heren VERHAEGEN en
BAYENET, Pari. St. Senaat, nr. 1107/3 (1990-1991), 1-368, in bijzonder 83.
(145) Zie artt. 101bis-101octies Venn. W.
(146) Dit artikel bepaalt in welke mate de algemene vergadering van aandeelhouders of de raad
van bestuur bij het nemen van een beslissing tot de verhoging van het maatschappelijke
kapitaal, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders a! dan niet moet respecteren.
(147) Art. 34bis, §I Venn.W.
(148) Art. 34bis, § 3, lid 1 Venn.W.

801

andere dan de personeelsleden, of dochtervennootschappen van de
vennootschap. In dergelijk geval is enkel de algemene vergadering
bevoegd tot de uitgifte van de warrants of conversierechten met
miskenning van het voorkeurrecht(149). Derhalve is aileen de algemene vergadering bevoegd om een constructie in het leven te roepen
die de participatie van een vijandige overnemer in de toekomst kan
verwateren. Bovendien mag in dergelijk geval de duur van de warrant
de vijf jaar niet te boven gaan(150).
63. In alle gevallen nietig is het beding dat de warranthouders ertoe
zou dwingen de warrants in bepaalde omstandigheden uit te oefenen( 151). In die optiek kan de uitgifte van warrants nooit een
volledige zekerheid verschaffen. De dilutiemogelijkheid zal afhangen
van de bereidheid van de warranthouder om in geval van een vijandige overnamedreiging de eraan verbonden rechten uit te oefenen.
In geval de uitoefening van de aldus uitgegeven warrants plaatsvindt
na het uitbrengen van een openbaar overnamebod, moeten de aldus
uitgegeven aandelen op naam zijn, en mogen ze niet worden overgedragen gedurende een periode van 12 maanden(152).

III. TECHNIEKEN
MACHTSBASIS

VAN

VERSTEVIGING

VAN

DE

BESTAANDE

64. De onder de vorige rubriek behandelde beschermingsconstructies beogen in hoofdzaak een afschrikkend en dus preventief effect
tegen een vijandige overname. Hun werking steunt ten eerste op het
bestaan van clausules in de statuten of van wettelijke bepalingen die
bepaalde aspecten van het vennootschapsleven normeren en ten
tweede op het feit dat een potentiele vijandige overnemer zich van
het bestaan van deze clausules of wettelijke bepalingen op de hoogte
kan stellen. De constructies bewijzen hun deugdelijkheid als een
dergelijke kennisname van het bestaan van de statutaire of wettelijke
bepaling, de bieder ervan weerhoudt zijn overnameplannen verder
te zetten. Evenwel kan de bieder toch zijn wil doordrijven, en
proberen om een meerderheidsparticipatie in het kapitaal van de
vennootschap te verwerven, ook al zou dit hem geen evenredige
(149)
(150)
(151)
(152)
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Art.
Art.
Art.
Art.

101quater, lid 2 Venn.W.
101quater, lid 2 Venn.W.
101quater, lid 2 Venn.W.
101quater, lid 4 Venn.W.

machtspositie binnen de vennootschap opleveren. Hij kan dan van
de feitelijke machtspositie die zijn aanwezigheid binnen de vennootschap hoe dan oak oplevert, gebruik maken om onderhandelingen
te voeren teneinde de beschermingsconstructies op te heffen. In
dergelijke geval is het ten zeerste de vraag of het zetelende bewind
zich zal blijven handhaven.
Van een totaal andere aard zijn de handelingen die de bestuurders
en/of de meerderheidsaandeelhouders van de vennootschap kunnen
stellen teneinde hun aandelenbezit en bijgevolg hun relatieve machtsbasis in de vennootschap te verhogen of het aantal bij het ruime
beleggerspubliek in omloop zijnde stemrechtverlenende effecten te
verkleinen. Dergelijke handelingen ressorteren een onmiddellijke
weerslag op de bestaande machtsverhoudingen binnen de vennootschap. Deze technieken zijn als dusdanig niet als beschermingsconstructies te kwalificeren, niettegenstaande er zonder enige twijfel een
beschermende werking tegen overnames van uitgaat. Hun afschrikkend effect steunt niet op de kennisname van juridische norm en door
de potentiele overnemer. Het betreft integendeel verrichtingen die
een onmiddellijk effect ressorteren.
De weerslag op de samenstelling van het aandeelhouderschap zal in
de regel van die aard zijn dat de vijandige overneembaarheid van de
vennootschap erdoor verkleint. Zo de handelingen ertoe leiden dat
de bestaande meerderheidsaandeelhouders de beschikking krijgen
over de absolute meerderheid van de aandelen, wordt de vijandige
overneembaarheid van de vennootschap opgeheven.
Een aantal van deze handelingen is wettelijk genormeerd. Het betreft
met name de techniek van de kapitaalverhoging, de techniek van de
inkoop van eigen aandelen en de opbouw van kruisparticipaties.
A. De techniek van de kapitaalverhoging
65. De realisatie van een kapitaalverhoging kan op twee manieren
een beschermend effect tegen een vijandig overnamebod ressorteren.
Vooreerst drijft de kapitaalverhoging de kosten van een overname
de hoogte in: de bieder zal immers meer aandelen moeten aankopen
teneinde de controle over de vennootschap te verwerven. Zo de
kapitaalverhoging geschiedt tegen een inbreng in geld en met miskenning van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, kan
ze daarenboven leiden tot een versteviging van de machtsbasis van
de zetelende meerderheid en een dilutie van de positie van de nietcontrolerende aandeelhouders, waaronder de potentiele overnemer
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zo hij reeds op dat moment een participatie in de vennootschap zou
hebben verworven. Heeft de kapitaalverhoging tot gevolg dat de
meerderheidsaandeelhouders voortaan beschikken over de absolute
meerderheid van de aandelen, dan heft ze de vijandige overneembaarheid van de vennootschap op.
De hiernavolgende uiteenzetting behandelt vooreerst de wettelijke
bepalingen die de techniek van de kapitaalverhoging normeren.
Daarna gaat zij dieper in op de algemene rechtsbeginselen die het
gebruik van de techniek beheersen, en op de toetsingscriteria die
rechtspraak en rechtsleer hebben ontwikkeld om deze rechtsbeginselen in de praktijk doorgang te laten vinden.

I. Wettelijke voorschriften inzake de verhoging van het kapitaal als
dusdanig
66. In beginsel ressorteert de verhoging van het maatschappelijke
kapitaal van een naamloze vennootschap onder de bevoegdheden van
de algemene vergadering van aandeelhouders. Deze kan volgens de
regels gesteld voor de wijziging van de statuten tot een dergelijke
operatie overgaan(l53).
Eeri wet -vaii 4-aecember--I984(r54) -heeft het- BelgiscnevetinooF -schapsrecht - zij het laattijdig - aangepast aan de bepalingen van
de tweede Vennootschapsrichtlijn. Zo heeft de wet de mogelijkheid
voor een delegatie van de bevoegdheid tot verhoging van het maatschappelijke kapitaal aan de raad van bestuur gei:ntroduceerd(l55).
De wet van 18 juli 1991(156) heeft het regime aan een aantal bijkomende wijzigingen onderworpen, die tot doel hebben de mogelijkheden tot aanwendiging van het toegestane kapitaal - onder andere
als techniek van bescherming tegen een vijandige overname- enigszins te beperken.
De terzake geldende bepalingen liggen vervat in de paragrafen 2 tot
5 van artikel 33bis Venn. W. De mogelijkheid voor de raad van
bestuur om het maatschappelijke kapitaal te verhogen buiten het

(153) Art. 33bis, § 1 Venn.W.
(154) B.S., 12 december 1984. Omtrent de voorgeschiedenis van totstandkoming van de wet,
zie vooral VAN BRUYSTEGEM, B., de Vennootschappenwet '84, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1984, 3-5.
(155) Hierover VAN BRUYSTEGEM, B., supra, noot 154,47 e.v.; 'T KINT, J., Les modifications apportees au droit des Societes Anonymes par Ia /oi du 5 decembre 1984 (et par Ia loi
du 21 fevrier 1985), Brussel, Larcier, 1985, 38, nr. 57.
(156) B.S., 26 juli 1991.
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geval van een overnamestrijd om, is meer bepaald onderworpen aan
(onder andere) volgende voorwaarden(157):
er is nood aan een statutaire machtiging die een maximumbedrag
aangeeft. De vereiste van een maximumbedrag beoogt te verhinderen dat de bestuurders zich zouden vergrijpen aan een te
verregaande dilutie van de machtspositie van de aandeelhouders(158);
voor vennootschappen die een beroep doen of hebben gedaan op
het spaarwezen geldt een wettelijk maximumbedrag. Het in de
statuten bepaalde maximumbedrag mag niet hoger zijn dan het
bedrag van het maatschappelijke kapitaal(159);
de bevoegdheid mag niet worden verleend voor kapitaalverhogingen tegen inbreng in natura vanwege een aandeelhouder in de
vennootschap die effecten van deze vennootschap in zijn bezit
houdt waaraan meer dan lOOfo van de stemrechten verbonden
zijn(l60);
de statutaire machtiging geldt niet voor een kapitaalverhoging
door omzetting van reserves, tenzij de statuten uitdrukkelijk
anders bepalen;
de machtiging geldt voor een termijn van maximum vijf jaar, die
evenwel voor een of meerdere verlengingen van telkens vijf jaar
in aanmerking komt;
de invoering van de statutaire machtiging is vanzelfsprekend
onderworpen aan de voorschriften die gelden voor elke statutenwijziging.
67. In beide gevallen - met name zowel wanneer de algemene
vergadering, als wanneer de raad van bestuur beslist tot de kapitaalverhoging - beschikken de bestaande aandeelhouders over een
voor keurrecht( 161).

(157) Art. 33bis, §2 Venn.W.
(158) VAN BRUYSTEGEM, B., supra, noot 154, 48.
(159) De vereiste werd ingevoerd door de wet van 18 juli 1991 en heeft tot doe! te vermijden
dat de bestuurders de techniek van het toegestane kapitaal zouden aanwenden om zich volledig
in te graven.
(160) Ook deze beperking werd ingevoerd door de wet van 18 juli 1991.
(161) Art. 34bis Venn.W. Voor een technische bespreking van de voorschriften die de
miskenning van het voorkeurrecht beheersen, zie MICHEL, H., supra, noot 65, 39-41.
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2. Toetsingscriteria
68. In hun beslissing tot de verhoging van het maatschappelijke
kapitaal zullen zowel de algemene vergadering van aandeelhouders
als de raad van bestuur rekening moeten houden met een aantal
algemene rechtsbeginselen die de uitoefening van hun bevoegdheden
beheersen.

a. De toetsing van de eigenlijke beslissing tot kapitaalverhoging
i .... waartoe de algemene vergadering van aandeelhouders beslist
69. Het momenteel meest aangewende criterium ter beoordeling van
de al dan niet rechtsgeldigheid van een beslissing van een algemene
vergadering van aandeelhouders, is dit van de ,misbruik van meerderheid".
Op grond van de leerstelling kan een rechter beslissen tot de nietigverklaring van een beslissing van de algemene vergadering, wanneer er
misbruik van meerderheid voorligt, dit is wanneer de meerderheid bij
de uitoefening van haar stemrecht de minderheidsaandeelhouders of
een derde heeft :Willen schaden, of ten nadeie van -de vennootschap
een ander belang heeft nagestreefd(162). In die benadering vormt
misbruik van meerderheid een bijzondere vorm van misbruik van
recht.
Twee gevallen van misbruik van meerderheid zijn derhalve denkbaar.
In het eerste geval is er sprake van misbruik van meerderheid wanneer
de meerderheidsaandeelhouders de minderheid of een derde wil
schaden. Toegepast op de beslissing tot verhoging van het kapitaal
met miskenning van het voorkeurrecht als bescherming (of verweer)
tegen een vijandig bod, zou men kunnen argumenteren dat dergelijke
kapitaalverhoging kan ingegeven zijn vanuit het opzet de minderheidsaandeelhouders te schaden, met name hen te beroven van de
mogelijkheid om hun aandelen in de vennootschap te verkopen tegen
een controlepremie.
In het tweede geval is er sprake van misbruik van meerderheid
(162) Zie bijvoorbeeld Cass., 19 september 1983, J. T., 1985, 56; Brussel, 16 juni 1981, R.P.S.,
1987,145-155, nr. 6139; Brussel, 9 oktober 1984, R.P.S., 1986,50-54, nr. 6371, observations
MARECHAL, M.; Brussel, 16 juni 1981, R.P.S., 1981, 145-154, nr. 6139, observations en
T.B.H., 1981, 622-629; Kh. Verviers, 28 april 1986, T.B.H., 1987, 540-545. M.b.t. een
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zie Kh. Hasselt, 2 april 1971, T.B.H.,
1971, 667-677, observations.
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wanneer de meerderheid ten koste van het vennootschapsbelang
andere belangen nastreeft. Het enkel nastreven van andere belangen
volstaat niet: er is tevens vereist dat het vennootschapsbelang erdoor
geschonden wordt. Het tegendeel beweren zou immers impliceren dat
het stemrecht van een aandeelhouder een functioneel recht is, een
stelling die het Belgische rechtssysteem niet aanvaardt. In het tweede
geval staat derhalve het moeilijk te interpreteren begrip vennootschapsbelang centraal: in die benadering maakt een meerderheid zich
schuldig aan een misbruik als zij een kapitaalverhoging met miskenning van het voorkeurrecht doorvoert of het bestuursorgaan machtigt dergelijke kapitaalverhoging door te voeren, teneinde in het
nadeel van de vennootschap een ander belang na te streven. Aangezien de no tie , ,vennootschaps belang'' vooralsnog niet op een eenduidige marrier is gedefinieerd, is ze als toetsingscriterium om uit te
maken of de algemene vergadering die overgaat tot een kapitaalverhoging als bescherming (of als verweermaatregel) tegen een vijandig
bod, zich schuldig maakt aan misbruik van meerderheid, moeilijk
hanteerbaar.
70. Verschillende opvattingen omtrent de betekenis van het vennootschapsbelang zijn verdedigd(l63).
Naar de klassieke opvatting is het belang van de vennootschap gelijk
te stellen aan het collectieve winstbelang van de aandeelhouders.
Recente doctrine bekritiseert de opvatting omdat het !outer voeren
van een kortzichtige dividendpolitiek, in plaats van een herinvesteringpolitiek op lange termijn, in deze optiek verenigbaar zou zijn met
het belang van de vennootschap. In een variante van de opvatting,
laat het vennootschapsbelang dan ook toe om ook rekening te
houden met de rentabiliteit van de vennootschap op langere termijn;
eventueel zou zelfs rekening kunnen gehouden worden met de belangen van toekomstige aandeelhouders.
Een tweede strekking houdt voor dat het vennootschapsbelang de
resultante is van diverse, bij de onderneming die de vennootschap
voert, betrokken belangen, met name de belangen van de werknemers, de bedrijfsleiders, de streek, de gehele gemeenschap ... De
(163) Zie in het algemeen FLAMBE, M., Kanttekeningen nopens minderheidsaandeelhouders
in BIRON, H. en DAuw, C. (Eds.), Aspecten van ondernemingsgroepen, Antwerpen, Kluwer
Rechtswetenschappen, 1989, 285-312, in bijzonder 292, nr. 8; CoRNELIS, L., De aansprake/ijkheid van bestuurders van vennootschappen in groepsverband in BIRON, H. en DAUW, C.
(Eds.), o.c., 109-193, in bijzonder 146 e.v.; GEENS, K., ,De jurisprudentiele bescherming van
de minderheidsaandeelhouder tegen door de meerderheid opgezette beschermingsconstructies", T.P.R., 1989, 33-95, nrs. 43 e.v.
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opvatting dat het vennootschapsbelang zou evolueren in de richting
van een dergelijk ruim opgevat ondernemingsbelang, zou tot op
heden evenwel onvoldoende weerklank hebben gevonden in het
positieve recht(164).
Nochtans heeft het Hof van Beroep in zijn arrest van 1 maart 1988
inzake de Generale-affaire, enige blijk gegeven de ruime notie bij te
treden. Voorafgaand aan de bespreking van de in het arrest relevante
overwegingen, is het echter noodzakelijk erop te wijzen dat het een
kort geding-uitspraak betreft en het Hof bijgevolg niet is overgegaan
tot een ten gronde afweging van de kwestie. In het arrest nam het
Hof onder andere in overweging dat de techniek van de kapitaalverhoging- waartoe het bestuursorgaan van de Generale Maatschappij
in antwoord op het bod van Cerus had beslist - het binnen de
constellatie van het Belgische recht enige middel vormde om zich te
verweren tegen een wijziging in de samenstelling van het aandeelhouderschap, die in strijd is met het belang van de vennootschap. Het
bestuursorgaan kon onder de no tie,, vennootschapsbelang'' verstaan
de wens om de bestaande meerderheidsverhoudingen te bewaren.
Daarenboven kon het bestuursorgaan volgens het Hof bij deze
beoordeling, overwegingen van nationaal belang in rekening brengen, waaronder-het behoudvan de weFkgelegenh~id-en d~ ontwikke~
ling van de industrie(165).
71. De Belgische doctrine heeft naast het misbruikcriterium nog een
aantal andere criteria ter beoordeling van de beslissingen van een
algemene vergadering voorgesteld.
Zo bijvoorbeeld is geargumenteerd dat de aandeelhouders hun stemrecht steeds moeten uitoefenen in het vennootschapsbelang en dit
belang niet mogen opofferen aan eigen private belangen. Het criterium heeft evenwel in de praktijk geen weerklank gevonden. De reden
hiervoor is het feit dat het criterium ervan uitgaat dat het stemrecht
verbonden aan een aandeel een functioned recht is : de aandeelhouder zou het enkel kunnen uitoefenen in het belang van de vennoot-

(164) VAN CROMBRUOOE, S., ,De aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders", R. W.,
1989-1990, 1439-1450 in bijzonder 1441, nrs. 9-10.
(165) Brussel, 1 maart 1988, J. T., 1988, 232-236, met ,Observations" van BENOIT-MOURY,
A., in bijzonder 234, overweging 4b.
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schap(166). De meerderheid van de doctrine verwerpt deze premisse(167).
Een andere benadering is deze die stelt dat de meerderheidsaandeelhouders hun bevoegdheden te goeder trouw moeten uitoefenen.
Uitgaande van de stelling dat de vennootschap een contract is,
zouden besluiten van de organen van de vennootschap gelden als een
vorm van tenuitvoerlegging van dit contract; krachtens de beginselen
van contractenrecht moet dergelijke tenuitvoerlegging te goeder
trouw geschieden(l68). Zelfs wanneer men de institutionele opvatting omtrent de vennootschap bijtreedt, zou het beginsel van het te
goeder trouw optreden onverminderd kunnen blijven gelden.
ii .... waartoe de raad van bestuur beslist

72. Het klassieke criterium ter beoordeling van de rechtsgeldigheid
van een beslissing van de raad van bestuur van een vennootschap,
vormt de zogeheten bevoegdheidsafwending. Aile bevoegdheden
waarover de bestuurders beschikken, zijn in mindere of meerdere
mate functioned, en dienen ter behartiging van het vennootschaps belang. Wanneer een bestuursorgaan een bepaalde bevoegdheid hanteert om andere belangen dan het vennootschapsbelang nate streven,
maakt het zich schuldig aan bevoegdheidsafwending en is de beslissing nietig.
Toegepast op de introductie van een beschermingsmaatregel (of het
gebruik van verweermaatregelen) impliceert dit dat deze nietig zullen
zijn wanneer de bestuurders ten koste van het vennootschapsbelang
eigen belangen, bijvoorbeeld het behoud van hun bestuurszetel ambieren.
Net als bij de misbruik van meerderheid-theorie staat en valt de
bruikbaarheid van het criterium derhalve met de invulling van de
term ,vennootschapsbelang". Zo dit gelijk is aan het behoud van
de onafhankelijkheid van de vennootschap, is elke beschermings- of
verweermaatstrategie - in de mate dat ze beantwoordt aan de
(166) Opnieuw staat derhalve de notie vennootschapsbelang centraal.
(167) RONSE, J., Preadvies over nietigheid van besluiten van organen van de naamloze
vennootschap, Zwolle, Tjeenk Willink, 1966, 25.
Vooral sedert het verschijnen van het proefschrift van COPPENS had de leerstelling van de
functionele rechten in de rechtsleer een grote weerklank gekregen. Deze auteur had het
stemrecht van de aandeelhouders gekwalificeerd als een gemengd recht dat zowel een functioneel als een discretionair karakter vertoont, en in die zin een aandeelhouder toelaat om eigen
patrimoniale belangen nate streven, maar hem er tevens toe verplicht zorg te dragen voor het
bestuur van de vennootschap. [Zie CoPPENS, P., L 'a bus de majorite dans les societes
anonymes, Gembloux, lmprimerie J. Duculot, 1947, 83, nr. 56.]
(168) Zie art. 1134, lid 3 B.W.
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(formele) vereisten die de wet en de statuten stellen - a priori
valabel, en staat de geldigheid ervan niet ter discussie(169).
73. Toegepast op de beslissing tot kapitaalverhoging in het kader
van het toegestane kapitaal dringt zich evenwel een dubbele nuancering op. Vooreerst moet gewezen worden op de discussie omtrent de
eigen functie van het toegestane kapitaal; in tweede instantie moet
gewezen worden op de bepalingen van het K.B. van 8 november 1989
en de wet van 18 juli 1991 die de aanwending van het toegestane
kapitaal als verweerstrategie normeren.
Of de bevoegdheid om in het kader van het toegestane kapitaal een
kapitaalverhoging door te voeren een functionele bevoegdheid in de
enge zin van het woord - dit is, gericht op een zeer specifieke
functie, met name het bestuursorgaan in staat te stellen om op een
snelle manier te reageren op zich wijzigende marktomstandigheden
- oplevert, staat ter discussie. Een deel van de rechtsleer argumenteert dat dit niet het geval is. Het feit dat de raad van bestuur- mits
een uitdrukkelijke machtiging van de algemene vergadering voorligt
- binnen het kader van het toegestane kapitaal mag beslissen tot een
kapitaalverhoging door omvorming van reserves(170), zou onverenigbaar zijn:met de opvatting-dat het toegestane kapitaal enkel tot
doel heeft een reactie op zich wijzigende marktomstandigheden
mogelijk te maken.
In dezelfde zin rijst de vraag of het feit dat de regelgever de aanwending van het toegestane kapitaal als verweermaatregel tegen een
vijandig bod uitdrukkelijk heeft genormeerd en aan specifieke geldigheidsvereisten onderworpen, niet neerkomt op een erkenning van
de geldigheid van de aanwending van de techniek als beschermingstechniek (of als verweerstrategie). In die zin zou een kapitaalverhoging die beantwoordt aan de specifieke vereisten die de wet terzake
stelt steeds rechtsgeldig zijn.
Het antwoord op de vraag luidt ontkennend: het bestuursorgaan
machtigen om gebruik te maken van een bevoegdheid in een bepaalde
uitzonderingssituatie, impliceert niet dat het bestuursorgaan deze
bevoegdheid zonder meer mag uitoefenen wanneer deze uitzonderingssituatie zich effectief voordoet. De aldus genormeerde bestuurs(169) In die context is het interessant erop te wijzen dat CoPPENS voorhoudt dat de kapitaalverhoging met als bedoeling de dilutie van de aandelenparticipatie van de minderheid waartoe
de raad van bestuur zou beslissen, steeds nietig is. [Zie COPPENS, P., supra, noot 167, 216
e.v. Zie ook MICHEL, H., supra, noot 65, 38.]
(170) Art. 33bis, §2, lid 5 Venn.W.
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bevoegdheid blijft onderworpen aan de algemene regel dat de uitoefening ervan in het belang van de vennootschap moet plaatsvinden.
b. Het leerstuk van de marginale toetsing
74. Volledigheidshalve dient te worden gewezen op het belang van
het leerstuk van de marginale toesting. Sinds de publicatie van de
bijdragen van Jan RONSE inzake deze leer(171) is de meerderheid van
de rechtsleer van oordeel dat de rechters bij de beoordeling van de
rechtsgeldigheid van beslissingen van de algemene vergadering of
bestuursorgaan van een naamloze vennootschap, een grote schroom
aan de dag moeten leggen. Ze kunnen deze beslissingen enkel ,marginaal toetsen". In die zin getuigt het optreden van de Belgische
rechters in vennootschapsaangelegenheden van eenzelfde terughoudendheid als bijvoorbeeld in de Verenigde Staten onder de business
judgment rule het geval is.
75. Een minderheid van de doctrine verwerpt de leer van de marginale toetsing, omdat ze zou uitgaan van een verkeerd inzicht in het
foutbegrip.
Voor een goed begrip van zaken is het nodig te wijzen op het feit
dat de theorie van het rechtsmisbruik - waarvan het misbruik van
meerderheid en de bevoegdheidsafwending een bijzondere verschijningsvorm zijn - terugvalt op het acquiliaanse foutbegrip. Dit
foutbegrip neemt als norm voor de beoordeling van een vermeend
foutief gedrag, de wijze waarop de normale, redelijke en zorgvuldige
persoon zich in de gegeven omstandigheden zou hebben gedragen.
In die zin betreft het een objectief criterium, dat geen rekening houdt
met de subjectieve geestesgesteldheid van de actor. Voor professionelen zal evenwel rekening gehouden worden met gebruikelijke beroepspraktijken. Bij de beoordeling van het optreden van aandeelhouders en/of bestuurders van naamloze vennootschappen, zal derhalve rekening kunnen worden gehouden met het in vennootschapszaken normaal gangbare. In die zin stelt zich geen nood aan een
,marginale toetsing", maar wei aan een correcte invulling van het
foutbegrip, rekening houdende met de specifieke omstandigheden
waarin de persoon die de handeling heeft gesteld, zich bevindt en met
de eigenheden van zijn professionele bezigheden(l72).
(171) Zie vooral RoNSE, J ., ,Marginale toetsing in het privaatrecht", T.P.R., 1977, 207-222.
(172) Zie vooral VAN CROMBRUGGE, S., ,De aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders", R. W., 1989-1990, 1439-1450 in bijzonder 1441, nrs. 9-10.

811

76. Het gevolg van de leer van de marginale toetsing is dat bij
sommige rechters de neiging is ontstaan zich volledig te onthouden
van een beoordeling van de beslissingen van vennootschapsorganen,
wat leidt tot een validatie van de meest verregaande inbreuken op de
belangen van de (minderheids)aandeelhouders. Zo ook in het Generale-arrest paste het Hof van Beroep van Brussel het leerstuk toe, en
stelde dat de invulling van het begrip ,vennootschapsbelang" de
zaak is van de organen van de vennootschap, in casu het bestuursorgaan, en dat de rechter zijn opvatting omtrent het vennootschapsbelang niet in de plaats mocht stellen van deze van het bestuursorgaan(173).
c. De toetsing van de beslissing tot miskenning van het voorkeurrecht
77. Een vraag die vooralsnog in de doctrine weinig aan bod is
gekomen, is die of gelet op de formulering van art. 34bis, § 4
Venn. W., de beoordeling van de rechtsgeldigheid van een beslissing
tot miskenning van het voorkeurrecht wel nog moet geschieden aan
de hand van een van de voormelde criteria. Het bedoelde wetsartikel
bepaalt immers dat in geval van een openbaar overnamebod de
algemeiie vergadering met de--daartoe-a:an-ge-geverr meerder heidsver~ -eisten kan beslissen om in het belang van de vennootschap het
voorkeurrecht te beperken of op te heffen. Ook buiten het geval van
een openbaar overnamebod, laat de vennootschapswet toe dat de
algemene vergadering of de daartoe in het bijzonder gemachtigde
raad van bestuur, zou beslissen tot de verhoging van het maatschappelijke kapitaal, met miskenning van het voorkeurrecht van de
bestaande aandeelhouders(174).
In die zin zou elke miskenning van het voorkeurrecht gerechtvaardigd zijn van zodra deze het belang van de vennootschap dient, en
komt de beslissing van de algemene vergadering niet voor een nadere
toetsing in aanmerking(175).
Nog meer dan voor de notie misbruik van meerderheid het geval was,
neemt het begrip vennootschapsbelang in deze context een centrale
(173) Brussel, 1 maart 1988, J. T., 1988, 232-236, in bijzonder 234, overweging 4a.
(174) Art. 34bis, §§3-4 Venn.W.
(175) In dit verband moet gewezen worden op het feit dat het geven van een wettelijke gestalte
aan het voorkeurrecht, met de mogelijkheid tot miskenning ervan in het belang van de
vennootschap, geleid heeft tot meer gevallen van terzijdestelling dan onder de vroegere
constellatie - waarbij het respecteren van het voorkeurrecht ,enkel" werd opgelegd door de
Bankcommissie- het geval was.
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plaats in. Zo men aanneemt dat het streven naar het behoud van de
onafhankelijkheid van de vennootschap het vennootschapsbelang
ten goede komt, is elke verdere discussie zinloos. In dergelijk geval
kan de meerderheid op de algemene vergadering zich steeds tegen een
vijandige overnamepoging beschermen door het maatschappelijke
kapitaal van de vennootschap te verhogen en hierbij het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen. In die zin wordt
de beschermende werking die van het voorkeurrecht uitgaat en moet
verhinderen dat de minderheidsaandeelhouders- waaronder voorkomend de kandidaat-overnemer zo deze reeds een aandelenparticipatie in de over te nemen vennootschap zou hebben verworven bloat komen te staan aan een dilutie van hun machtspositie(176),
gedegradeerd tot een holle frase. Alleen in het geval dat men het
vennootschapsbelang een andere invulling geeft dan het behoud van
de onafhankelijkheid van de vennootschap, kan van het voorkeurrecht enige beschermende werking uitgaan.
78. Een zekere nuancering dringt zich evenwel op: de miskenning
van het voorkeurrecht door de algemene vergadering vergt immers
een beslissing van een gekwalificeerde meerderheid van de aandeelhouders. Wanneer een dergelijke meerderheid bereid is om een
bescherming tegen een vijandig overnamebod goed te keuren, zijn de
slaagkansen van een dergelijk overnamebod op zich reeds heel klein.
Dergelijke beslissing vergt immers een quorum van de helft van het
maatschappelijke kapitaal en een meerderheid van drie vierden van
de stemmen. Beschikt de zetelende meerderheid zelf over een aandelenparticipatie die gelijk is aan de omvang gesteld in de quorumvereiste, dan is de noodzaak aan het toepassen van een dergelijke
verweerstrategie onbestaande. Beschikt de zetelende meerderheid
slechts over een feitelijke meerderheid, dan bestaat de beste strategie
voor de minderheidsaandeelhouders erin om niet op de eerste algemene vergadering die zal delibereren over de kapitaalverhoging op
te dagen. In dergelijk geval zal het voor de miskenning van het
voorkeurrecht vereiste quorum niet bereikt worden, en zal de verweerstrategie geen doorgang kunnen vinden.
In die zin bieden de meerderheidsvereisten die nodig zijn voor de
miskenning van het voorkeurrecht op zich reeds voldoende garanties
(176) Hierover bijvoorbeeld VON PLANT A, T., Der Schutz der Aktioniire bei der Kapitalerhohung, unter Beriicksichtigung der massgeblichen Bestimmungen des EG-Gesel/schajtsrechts,
Basel en Frankfurt am Main, Helbing & Lichtenhahn, 1992, 48 e.v.; KALLMEYER, H.,
,Bezugsrecht und BezugsrechtsausschluB. Vorschlag fiir eine neue Bezugsrechtsdoktrin von
AG und KGaA", AG, 1993, 249-252.
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tegen het misbruik ervan als verweerstrategie, en komt de beoordeling ervan naar de conformiteit met het vennootschapsbelang eerder
overbodig over ...
79. Desalniettemin lijkt de stelling dat de formulering van artikel
34bis, § 4 Venn. W. een verdere beoordeling van de beslissing tot
miskenning van het voorkeurrecht uitsluit, niet zonder meer verdedigbaar. Het betreft evenzeer een bevoegdheid van de algemene
vergadering die zich leent tot rnisbruik van meerderheid, en in die
zin noopt tot een verdere toetsingsmogelijkheid. Zo bijvoorbeeld zal
de rechter kunnen nagaan of een dergelijke beslissing geen misbruik
van meerderheid in de eerste betekenis, met name een beslissing die
erop gericht is de minderheidsaandeelhouders (of eventueel derden)
te benadelen, inhoudt.
80. Een grote aantrekkingskracht gaat hierbij uit van de in Duitsland
geconcipieerde oplossing. Met name is de miskenning van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders er aan strenge voorwaarden onderworpen. Het Bundesgerichtshof heeft terzake gesteld dat
de miskenning van het voorkeurrecht enkel mogelijk is wanneer
daartoe een--zakeliJke-grond-voorhanden is -en- de beslissing tot
miskenning van het voorkeurrecht noodzakelijk en evenredig is om
de realisatie van de zakelijke grond te bewerkstelligen(l77). De
rniskenning of beperking van het voorkeurrecht moet een uitzondering blijven. Er zullen bijgevolg geen andere middelen mogen voorliggen om de zakelijke grond te realiseren(l78).
Dergelijke zakelijke grond ligt voor wanneer zich een kandidaatovernemer zou aandienen die doelstellingen nastreeft die strijdig zijn
met het vennootschapsbelang. Dit zou volgens de rechtsleer bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de overnemer van plan is de financiering
van zijn overname te recupereren door de liquidatie van de over te
nemen vennootschap of door rniddel van de verkoop van een deel
van haar activiteiten(179). Dit zou ook het geval zijn wanneer de
(177) BGHZ, 51, 44 (de zogeheten Kali-Salz-beslissing) en BGHZ, 83, 321 f (de zogeheten
Holzrnann-beslissing). Hierover bijvoorbeeld voN PLANTA, T., supra, noot 176, 78 e.v.;
HAUSCHKA, C. en ROTH, T., , Ubernahrneangebote und deren Abwehr irn deutschen Recht'',
AG, 1988, 181-196, in het bijzonder 191; CLAUSSEN, C., ,25 Jahre deutsches Aktiengesetz
von 1965", AG, 1990,509-517 en 1991, 10-18, in het bijzonder 516; WERNER, W., Probleme
,,jeindlicher" Ubernahmeangebote im Aktienrecht, Berlijn, Walter de Gruyter, 1989, in het
bijzonder 23.
(178) HENN, G., Handbuch des Aktienrechts, Heidelberg, C.F. Muller Juristischer Verlag,
1991, 513.
(179) HAUSCHKA, C. en ROTH, T., supra, noot 177, 191.
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overnemende vennootschap een concurrent is van de over te nemen
vennootschap, en deze laatste na de overname ingeschakeld zal
worden in de groepsstructuur van de overnemer en hierdoor haar
zelfstandigheid zal verliezen. In dergelijke optiek kan het behoud van
de onafhankelijkheid van de vennootschap samenvallen met het
vennootschapsbelang. Evenwel stelt zich in beide gevallen voor het
bestuur dat zich op de zakelijke grond beroept een moeilijk bewijsprobleem. Het zich beroepen op de klassieke motiveringen die de
literatuur - veelal zonder empirische ondersteuning - aan een
overnemer toeschrijft, is onvoldoende om het bewijs van het bestaan
van een zakelijke grond te leveren. De bestuurders zullen concrete
feiten moeten aanbrengen, wat in de praktijk veelal onmogelijk zal
zijn(180).
Het behoud van de bestaande machtsverhoudingen tussen de aandeelhouders van de vennootschap geldt daarentegen niet als een
voldoende grond tot rechtvaardiging van miskenning van het voorkeurrecht(181). Bovendien mag de miskenning van het voorkeurrecht niet ten goede komen aan een groot-aandeelhouder die over de
miskenning- of de machtiging tot miskenning aan het bestuursorgaan- heeft meegestemd(182).
Derhalve komt in Duitsland de kapitaalverhoging slechts in beperkte
mate als beschermingsstrategie of verweermechanisme in aanmerking. De miskenning van het voorkeurrecht zal immers in de praktijk
moeilijk te rechtvaardigen zijn.
B. De inkoop van eigen aandelen
81. Het gebruik van de techniek van de inkoop van eigen aandelen
als bescherming tegen een vijandige overname steunt op de gedachte
dat als gevolg van de inkoop de bij het beleggerspubliek verspreide
aandelen in aantal zullen verminderen. In de mate dat de bestaande
meerderheidsaandeelhouders niet ingaan op het aanbod van de vennootschap om eigen aandelen in te kopen, en de publieke aandeelhouders dit wei doen, neemt immers het relatieve belang van eerstver(180) LUTTER, M. en LAMMERS, B., Hostile takeovers: possibilities and limitations according
to German law in GEENS, K. en MAEIJER, J. (Eds.), Defensive Measures against Hostile
Takeovers in the Common Market, Dordrecht, Boston en Londen, Martinus Nijhoff Publishers en Graham & Trotman, 1990, 113-148, in het bijzonder 121-122.
(181) HOPT, K., ,PriiventivmaBnahmen zur Abwehr von Ubernahme- und Beteiligungsversuchen", WM-Festgabefiir Theodor Heinsius, 25 september 1991, 22-30, in het bijzonder, 26;
LUTTER, M. en LAMMERS, B., supra, noot 180, 120.
(182) HENN, G., supra, noot 178, 514.
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melde groep aandeelhouders toe en vermindert de betekenis van de
laatstvermelde groep. Op het moment dat de bieder zijn vijandig
overnamebod uitbrengt, zal het aantal in publieke omloop verspreide
aandelen kleiner zijn; dit verlaagt de slaagkansen van het vijandige
overnamebod. In die zin kan de techniek van de inkoop van eigen
aandelen leiden tot een herschikking van het aandeelhouderschap en
het zich voordoen van een vijandig overnamebod minder waarschijnlijk maken(l83).
Binnen de Europese rechtsstelsels is de inkoop van eigen aandelen
evenwel aan beperkingen onderworpen, wat haar tot een weinig
bruikbare techniek van herschikking van het aandeelhouderschap
maakt. Deze beperkingen zijn het gevolg van de tweede vennootschapsrichtlijn die de inkoop van eigen aandelen aan een aantal
voorwaarden onderwerpt(184). Wat Belgie betreft zijn bedoelde
beperkingen ge'incorporeerd in de artikelen 52bis e.v. Venn. W.
82. Zonder het regime van toepassing op de inkoop van eigen
aandelen in extenso te willen behandelen(l85), is het toch nuttig de
basisprincipes van het wettelijke regime in herinnering te brengen.
Met name bepaalt art. 52bis, § 1, lid 1 Venn. W. dat de inkoop van
eigen-aandelen-enk.:el-mogelijk-is-op grena-van een-bijzenaer-besluitvan de algemene vergadering van aandeelhouders, genomen met een
meerderheid van vier vijfden van de stemmen op een aanwezigheidsquorum van de helft van het maatschappelijke kapitaal en de helft
van de effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen, zo deze
bestaan(l86). Net zoals voor de techniek van de kapitaalverhoging
het geval was, geldt derhalve de vaststelling dat de vennootschapswet
de wijziging van de machtsverhoudingen tussen de aandeelhouders
in beginsel onderwerpt aan de toestemming van (een gekwalificeerde
meerderheid van) de aandeelhouders. Het bestuursorgaan kan
m. a. w. niet eigenmachtig beslissen tot de aanwending van de dilutietechniek.
In haar beslissing moet de algemene vergadering het maximum aantal
in te kopen aandelen of winstbewijzen, de termijn waarvoor de
bevoegdheid tot inkoop is toegekend - zonder dat deze meer mag
(183) Daarnaast beoogt de inkoop een koersstijgend effect, waardoor de kosten van een
mogelijke overname stijgen.
(184) Artt. 19 e.v. Tweede Vennootschapsrichtlijn.
(185) Terzake kan verwezen worden naar de literatuur die de technische aspecten van de
materie uiteenzet. [Zie bijvoorbeeld MICHEL, H., supra, noot 65, 56 e.v.]
(186) Art. 52bis, § 1 Venn.W. verklaart immers de meerderheidsvereisten die gelden voor een
doelswijziging (art. ?Obis Venn.W.) van toepassing.
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bedragen dan 18 maanden - en de te betalen vergoeding aangeven(187). Daarenboven stelt de vennootschapswet een aantal bijkomende vereisten. Samengevat luiden deze als volgt: de inkoop mag
geen betrekking hebben op een aantal aandelen dat meer dan lOOJ'o
van het kapitaal zou vertegenwoordigen; de financiering moet geschieden aan de hand van als winst uitkeerbare middelen; de inkoop
moet betrekking hebben op volstorte aandelen en het voorstel moet
zich richten tot alle aandeelhouders( 188). W at deze laatste voorwaarde betreft, moet er evenwel op gewezen worden dat de techniek
slechts nuttig is als bescherming tegen een vijandige overname,
wanneer enkel publieke aandeelhouders het voorstel tot inkoop
accepteren en de meerderheidsaandeelhouders er niet op reageren.
83. De wet van 18 juli 1991 heeft een belangrijke uitzondering op
de vereiste dat de inkoop van eigen aandelen steeds een beslissing van
de algemene vergadering van aandeelhouders vergt, gelntroduceerd(189). Hiertoe bepaalt art. 52bis, § 1, lid 3 Venn. W. dat de
statuten van de vennootschap(l90) kunnen bepalen dat geen besluit
van de algemene vergadering is vereist wanneer de verkrijging van
eigen aandelen of winstbewijzen nodig is om te voorkomen dat de
vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. De rechtsleer
neemt aan dat het bestuursorgaan zich zal kunnen beroepen op een
dergelijke clausule wanneer de vennootschap komt bloot te staan aan
een vijandige overnamedreiging(l91). Hierbij zal de raad van bestuur
zich moeten baseren op onafhankelijke analyses, die de omvang van
het nadeel inschatten(192).
(187) Art. 52bis, § 1, lid 2 Venn.W.
(188) Art. 52bis, § 1, lid 7 Venn.W.
(189) De uitzondering kwam reeds voor in art. 19.2 van de Tweede Vennootschapsrichtlijn.
V66r de wet van 18 juli 1991 had de Belgische regelgever evenwel geen gebruik gemaakt van
de mogelijkheid om het uitzonderingsregime in de Belgische vennootschapswet op te nemen.
(190) Ben dergelijke statutaire bepaling geldt voor ten hoogste drie jaar, maar is voor
hernieuwing vatbaar. Ben statutenwijziging in die zin is onderworpen aan de meerderheidsvereisten van art. 70bis Venn.W. [Zie art. 52bis, § 1, lid 4 Venn.W.]
( 191) GEENS, K., Verwerving van eigen aandelen en personeefsaandefen in JAN RoNSE-INSTITUUT (ED.), supra, noot 65, 29-52, in het bijzonder 41, nr. 20. Nochtans verschaffen de
parlementaire werkzaamheden bij de wet van 18 juli 1991 geen indicaties omtrent wat onder
de omschrijving ,ernstig en dreigend" nadeel moet worden verstaan. [Zie CoRNELIS, L. en
PEETERS, J., De verkrijging van eigen aandefen en winstbewi)zen, het nemen van wederzijdse
deefnemingen, de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, van obfigaties en warrants in
BRAECKMANS, H. en WYMEERSCH, E. (Eds.), Het gewijzigde vennootschapsrecht 1991,
Antwerpen en Apeldoorn, Maklu Uitgevers, 1992, 145-251, in bijzonder 150-151, nr. 9.]
(192) Zie de Memorie van Toelichting bij het Ontwerp tot wijziging van de wetten betreffende
de handelsvennootschappen gecoordineerd op 30 november 1935, in het kader van een
doorzichtige organisatie van de markt van de ondernemingen en van de openbare overnameaanbiedingen, Gedr. St., Senaat, 1990-1991, 1107-1, 63.
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Voor beursgenoteerde vennootschappen geldt daarenboven de mogelijkheid om hun eigen aandelen ter beurze op te kopen, zonder dat
hiertoe een aanbod tot verkrijging moet gedaan worden aan de
aandeelhouders(193). De doorzichtigheid die terzake op de beurs
bestaat biedt de aandeelhouders voldoende garanties. Met het oog
hierop heeft de wetgever overigens elke inkoop van eigen aandelen
waartoe een beursgenoteerde vennootschap zou beslissen, onderwor~
pen aan een meldingsplicht bij de Commissie voor het Bank- en
Financiewezen. Deze kan dan nagaan of de beslissing tot aankoop
in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen, en zo zij een
onregelmatigheid vaststelt haar advies openbaarmaken(l94).
C. Kruisparticipaties
84. In het geval dat de bestaande meerderheidsaandeelhouders niet
beschikken over de nodige financieringsmiddelen om zelf aandelen
aan te kopen teneinde hun machtsbasis te verstevigen, beschikken ze
over twee alternatieve mogelijkheden.
Vooreerst kunnen de meerderheidsaandeelhouders de aankoop van
nieuwe aandelen uitstellen en zich het recht voorbehouden om pas
ophet momentdat-zieheenvijandigovemamebed-veordeet,-aandelen aan te kopen. Hiertoe kunnen ze met miskenning van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, de vennootschap warrants of soortgelijke rechten laten uitgeven. De voorwaarden waaronder een dergelijke uitgifte moet gebeuren zijn reeds hoger aan bod
gekomen(195). Het gebruik van dit eerste alternatief veronderstelt
evenwel dat de houders van de warrants of soortgelijke rechten op
het moment dat de overnamedreiging zich daadwerkelijk manifesteert, wel over de nodige financieringsmiddelen zullen beschikken en
dat ze zich voldoende loyaal zullen opstellen door de warrants of
rechten effectief uit te oefenen.
Het tweede alternatief vergt van de bestaande meerderheidsaandeelhouders geen nieuwe financieringsinspanning en verschaft meer zekerheid. De methode bestaat erin om een deel van de aandelen in de
vennootschap onder te brengen bij een bevriende instantie. Als
gevolg hiervan verstevigt de machtsbasis van de zetelende meerderheid door het do en van een beroep op een stabiele aandeelhouder,
waarvan gehoopt wordt dat hij zich niet tegen het beleid van de
(193) Art. 52bis, § 1, lid 8 Venn.W.
(194) Art. 52bis, § 7 Venn.W. Zie ook Memorie van Toelichting, 65.
(195) Cfr. supra, nr. 60.
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bestaande meerderheid zal afzetten. De techniek houdt evenwel
zekere gevaren in, aangezien ze steunt op de continue loyauteit van
een derde instantie. Hiervoor liggen niet steeds gar anties voor.
85. Evenwel kan de betrokken vennootschap in twee gevallen een
grotere loyauteit vanwege de derde instantie aannemen. Dit is met
name het geval:
wanneer de derde instantie een andere vennootschap is en zij in
dezelfde zin een beroep doet op de loyauteit van de eerstvermelde
vennootschap. In dergelijk geval plaatst ook de tweede vennootschap een deel van haar aandelen in handen van de eerste vennootschap. Het gevolg is dat de twee vennootschappen de stabiliteit van elkaars aandeelhouderschap gaan ondersteunen(196).
wanneer de derde instantie een dochtervennootschap is van de
eerstvermelde vennootschap. In dergelijk geval staat de loyauteit
van de nieuwe aandeelhouder eigenlijk niet ter discussie, omdat
de dochtervennootschap zich bij het beheer van de aandelen in
de moedervennootschap zich de facto zal gedragen naar de richtlijnen van deze laatste(197).
86. De constructies staan bekend onder de naam , ,kruisparticipaties".
Het gebruik van deze technieken ter bevordering van de stabiliteit
van het aandeelhouderschap is op een dubbele kritiek gestuit(l98).
Een eerste kritiek betreft het feit dat dit soort constructies leidt tot
een fictieve kapitaalvorming. Deze is hierin gelegen dat aan de
kruisparticipaties geen werkelijke inbreng beantwoordt: ten belope
(196) Gekende voorbeelden waarbij vennootschappen een gelijke participatie in elkaars aandelenkapitaal hebben genomen, vormen bijvoorbeeld de kruisparticipaties die tot stand kwamen
naar aanleiding van de samenwerkingsakkoorden tussen de Generale Bank en Amro - met
de kruisparticipaties een bescherming tegen een vijandige overname te bieden, werd uitdrukkelijk als motivering vermeld [zie BANKCOMMISSIE, Jaarverslag 1987-'88, 34; Jaarverslag van
de Generale Bank, 1988, 24] - en tussen Renault en Volvo.
(197) Niettegenstaande het Belgische vennootschapsrecht- anders dan bijvoorbeeld inDuitsland het geval is - de jure geen instructierecht vanwege de moedervennootschap erkent. [Zie
vooral VAN CROMBRUGGE, S., Juridische enfiscale eenheidsbehandeling van vennootschapsgroepen, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1984, 56 e.v., nrs. 61 e.v.]
(198) Zie bijvoorbeeld MARQUARDT, A., , Tender offers in France: the new rules", Int'l Fin.
L. Rev., 1990, 35-38, in bijzonder 36; VASSOGNE, T., ,Quels outils de defense juridique?",
MTF, 1989, n" 9, 10-12, in bijzonder 10; GRAHAM, G., ,French Senate votes to prevent
cross-shareholding defences", F.T., 13 juni 1989,25. Ook de Belgische Commissie voor het
Bank- en Financiewezen heeft zich in die zin kritisch uitgelaten over het gebruik van de
constructie. [Zie BANKCOMMISSIE, Jaarverslag 1946-'47, 90; Jaarverslag 1950-'51, 69-73;
Jaarverslag 1967, 167-169; Jaarverslag 1986-'87, 93-97; Jaarverslag 1988-'89, 70-71. Zie ook
CORNELIS, L. en PEETERS, J., supra, noot 191, 159-166.]
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van de kleinste aandelenparticipatie van de ene vennootschap in de
andere vennootschap, grijpt een compensatie van de inbrengen
plaats. Ben tweede kritiek betreft het feit dat een kruisparticipatie,
zeker in geval deze gehouden wordt door een dochtervennootschap
in de moedervennootschap, leidt tot auto-controle. (Het bestuursorgaan van) de moedervennootschap bepaalt immers hoe de dochtervennootschap met de participatie zal stemmen. In die zin werkt de
techniek als een ,oligarchische" constructie, waarbij het bestuursorgaan van de vennootschap zelf de zeggenschap over een deel van de
aandelen die de bestuurders niet zelf bezitten, naar zich toetrekt.
Gelet op het feit dat soortgelijke constructies in sommige andere
landen - bijvoorbeeld in Nederland, waar prioriteitsaandelen met
bindende voordrachtsrechten en de certificering van aandelen algemeen gebruikelijke beschermingsconstructies opleveren - zonder
meer toegestaan zijn, getuigt de afkerige houding tegen kruisparticipaties van een onvoldoende realiteitszin. Ook kan men zich afvragen
waarom de E.G.-Raad deze constructie wel reeds aan beperkingen
heeft onderworpen(199), terwijl ze andere oligarchische technieken
tot dusver ongemoeid heeft gelaten. Ben eenduidig beleid veronderstelt dat alle dergelijke constructies op eenzelfde marrier behandeld
zouden wor_de_u. _ _ _
87. In navolging van de Franse wetgever(200) heeft de Belgische
wetgever de mogelijkheid tot het gebruik van kruisparticipaties beperkt. Het regime wijkt af van van voormelde richtlijn; evenwel kan
Belgie krachtens een bijzondere overgangsbepaling in de richtlijn het
regime handhaven tot 1 januari 1998, dit teneinde verstoringen op
de financiele markt te voorkomen.
(199) Met name heeft de E.G.-Raad de Lid-Staten verplicht de mogelijkheid van verwerving
van een aandelenparticipatie door een moedervennootschap in een dochtervennootschap, te
onderwerpen aan het regime van de inkoop van eigen aandelen. [Zie art. 24bis, 1 a) Tweede
Vennootschapsrichtlijn, zoals ingevoerd door art. 1 Richtlijn 92/101 IEEG van de Raad van
23 november 1992 tot wijziging van Richtlijn 77/91/EEG betreffende de oprichting van de
naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en de wijziging van haar kapitaal, P.B.
Nr. L., 28 november 1992, 64, waarover X., ,Anderung der Richtlinie 77/91/EWG iiber die
Griindung der Aktiengesellschaft sowie der Erhaltung und Anderung ihres Kapitals", AG,
1993, R2-6.] Als alternatief regime laat de Richtlijn kruisparticipaties toe, mits het stemrecht
verbonden aan de aandelen van de ,dochtervennootschap" wordt geschorst. [Zie art. 24bis,
2 Tweede Vennootschapsrichtlijn.] Verkrijgingen die dateren van v66r de datum van omzetting
van de Richtlijn, hoeven niet aan het regime van art. 24bis te worden onderworpen. Wei
worden de stemrechten verbonden aan de betrokken aandelen geschorst. [Zie art. 2.1 Richtlijn
921 101/EEG.] Voor Belgie geldt een bijzonder overgangsregime: tot 1 januari 1998 mag Belgie
de schorsing van de stemrechten uitstellen, wat betreft:
- de aandelen die v66r de kennisgeving van deze richtlijn zijn verkregen en
- aandelen die na deze datum zijn verkregen, in zoverre de stemrechten niet meer dan lOOfo
bedragen. [Zie art. 2.2 Richtlijn 92/101/EEG.]
(200) Artt. 358-359 Loi 24 juillet 1966.
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Art. 52sexies, § 1 Venn. W. bepaalt dat ,twee onafhankelijke vennootschappen waarvan er ten minste een een naamloze vennootschap
is met maatschappelijke zetel in Belgie, [niet] in een zodanige stituatie
[mogen] verkeren dat elke vennootschap eigenaar is van aandelen of
winstbewijzen die meer dan tien percent vertegenwoordigen van de
stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere vennootschap uitgegeven effecten." Art. 52sexies, § 4 Venn. W. onderwerpt
met het oog op de handhaving van dit verbod de vennootschap die
als laatste de 100Jo-participatiedrempel in de andere vennootschap
overschrijdt, aan een verplichting tot vervreemding van de boven de
drempel verworven aandelen(201).
Daarenboven bepaalt art. 52quinquies, § 1 Venn. W. dat dochtervennootschappen sam en , ,geen aandelen of winstbewijzen van hun
moedervennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een
naamloze vennootschap, [mogen] bezitten die meer dan tien percent
vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de
door die moedervennootschap uitgegeven effecten." Luidens het
artikel geschiedt de berekening van de 10%-participatie m.a.w. op
geconsolideerde basis, als gevolg waarvan alle dochtervennootschappen samen slechts lOOJo van de stemrechten in de moedervennootschap mogen bezitten. Ook ter handhaving van deze verbodsbepaling
geldt een kennisgevingsverplichting(202), een vervreemdingsverplichting en in afwachting van de vervreemding een schorsing van de
stemrechten verbonden aan de aandelen boven de toegestane drempel(203).

IV. VERWEERMAATREGELEN

A. Definitie en probleemstelling
88. Verweermaatregelen zijn de maatregelen die het zetelende bestuur van een aan een vijandige overnamedreiging blootstaande
vennootschap neemt nadat de vijandige bieder zijn overnamebod
heeft bekendgemaakt, en hebben tot doel het vijandige overnamebod
(201) Daarnaast zijn beide vennootschappen onderworpen aan een wederzijdse kennisgevingsplicht [zie art. 52sexies, § 2 Venn. W.] en geldt in afwachting van de vervreemding een schorsing
van de stemrechten hoven de toegestane drempel [zie art. 52sexies, § 4, lid 2 en§ 5 Venn. W.].
Voor een meer omstandige en genuanceerde uiteenzetting van het toepasselijke regime, zie
bijvoorbeeld CORNELIS, L. en PEETERS, J., supra, noot 163, 172-195.
(202) Art. 52quinquies, § 2 Venn.W.
(203) Art. 52quinquies, § 3 Venn.W.
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te doen mislukken. Waar beschermingsconstructies overwegend een
preventieve werking hebben, en een potentiele overnemer ervan
moeten weerhouden, zoniet van elke overnamepoging af te zien, dan
toch in elk geval door het voeren van onderhandelingen de overname
vriendschappelijk te doen verlopen, hebben verweermaatregelen in
hoofdzaak een defensief opzet.
De afbakening van het onderscheid beschermingsconstructies/verweermaatregelen is evenwel niet altijd even scherp te maken: bepaalde constructies - zoals de verhoging van het kapitaal en de inkoop
van eigen aandelen - zijn zowel dienstig als beschermingsmaatregel,
als als verweertactiek.
89. Wie er de Amerikaanse literatuur op naslaat, raakt allicht onder
de indruk van zowel de grote varieteit aan verweermaatregelen die
Amerikaanse vennootschappen hebben gehanteerd om het hoofd te
bieden aan de vijandige overnamegolf die zich in de jaren tachtig
heeft voorgedaan, als de beeldrijke terminologie waarmee Amerikaanse commentatoren de veelheid aan gebruikte en bedachte constructies hebben omschreven(204).
Hiertegenover vertoont het gamma aan in Europa gehanteerde verweermaatregelen een eerderschrale aanblik. Dit is vooreerst tewijten
aan het feit dat vijandige overnames zich binnen continentaal-Europa praktisch niet hebben voorgedaan, zodat vennootschappen slechts
in zeldzame gevallen gebruik hebben moeten maken van verweermaatregelen. Een tweede verklarende factor biedt het feit dat het
(binnen de E.G. gedeeltelijk geharmoniseerde) vennootschapsrecht
minder speelruimte biedt tot de ontwikkeling van dergelijke ingenieuze technieken. De bepalingen van veimootschapsrecht die de minderheidsaandeelhouders beschermen tegen bepaalde misbruiken vanwege de meerderheid, zijn immers eveneens van aard het gebruik van
te verregaande verweerstrategieen aan banden te leggen. Een laatste
(204) Zo kan een vennootschap onder andere beslissen tot de activering van een gifpil (poison
pill), overgaan tot de verkoop van haar kroonjuwelen (crown jewels), in navolging van de
Russische legers toen ze zich tijdens WO II terugtrokken tegen de oprukkende nazi-troepen
een verschroeide aarde (scorched earth)-taktiek toepassen, aan een bevriende instantie een
vergrendelingsoptie (lock-up option) toekennen, een pac-man defense hanteren, een show
stopper doorvoeren, een greenmail-strategie toepassen, een street sweep Iaten doorvoeren of
- naar analogie van de handing die voormaligejirst lady Nancy Reagan adviseert aan te nemen
t.a. v. drugs of onveilige seks - een just say no-verweerstrategie toepassen. De draagwijdte
van elk deze taktieken nader toelichten, zou te ver leiden. De terzake gei"nteresseerde lezer kan
voor meer informatie de gespecialiseerde handboeken - waarvan sommige een verklarende
woordenlijst bevatten- raadplegen. [Zie bijvoorbeeld Loss, L. en SELIGMAN, J., Securities
regulation, Boston, Toronto en Landen, Little, Brown and Company, 1990, 3de ed., dee! V,
in bijzonder 2131-2156.]
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verklaring biedt wellicht de grotere bereidheid van Amerikaanse
advocatenkantoren om een overnamestrijd door een gerechtelijke of
administratieve instantie te Iaten beslechten(205) en de grote mate
van inventiviteit die zij hierbij aan de dag leggen.
Recent heeft een aantal Europese regelgevers specifieke wetgeving
uitgevaardigd inzake de mogelijkheid tot het gebruik van verweermaatregelen. Steunende op de filosofie dat het vijandige overnamebod als disciplinair instrument tegen een inefficient management
slechts uitwerking kan hebben wanneer de aandeelhouders, en niet
de bestuurders over de uitkomst ervan beslissen, hebben deze regelgevers het gebruik van verweermaatregelen tot de aanwending waarvan
de bestuurders van de over te nemen vennootschap zouden beslissen,
aan banden gelegd(206).
90. De hiernavolgende uiteenzetting biedt een overzicht van de bepalingen die de Belgische regelgever m.b.t. de materie heeft uitgevaardigd. Vooreerst volgt een bespreking van de wettelijke voorschriften
van toepassing op het gebruik van de techniek van de kapitaalverhoging als verweerstrategie. Daarna volgt een summier overzicht van
de bepalingen die de overige verweermaatregelen normeren.
B. Positiefrechtelijke oplossing in Belgie
91. De Belgische voorschriften inzake het gebruik van verweermaatregelen steunen duidelijk op de filosofie dat de aandeelhouders, en
niet de bestuurders van de over te nemen vennootschap over de
uitkomst van het bod moeten beslissen(207). Daartoe beperkt de
vennootschapswetgeving en de overnamewetgeving de bevoegdheden

(205) Alhoewel dit verschijnsel zich de laatste jaren ook meer en meer in Europa is beginnen
voordoen. Voorbeelden van in continentaal-Europa gevoerde grote overnamestrijden die (een
gedeeltelijke) beslechting voor een gerechtelijke instantie hebben gevonden zijn: de overnamestrijd rond de GMB, de overnameperikelen rond Wagon-Lits, de overnamestrijd rond Perrier. ..
(206) De grote inspiratiebron hierbij vormden general principle 7 en rule 21 van de V.K.-City
Code. Met name heeft het V.K.-model navolging gevonden in onder andere Belgie [zie
art. 33bis, §§ 3-4 Venn. W.], Frankrijk [zie art. 180 Loi 24 juill. 1966], Spanje [zie art. 14 van
het Koninklijk Besluit van 28 juli 1991, nr. 1197/1991, B.O.E., 2 augustus 1991, nr. 184,
1967], Zwitserland [zie art. 27.2 van het Wetsvoorstel van 24 februari 1993 houdende wijziging
van de beurswetgeving] en is het ook opgenomen in het recentste voorstel van dertiende richtlijn
[zie art. 8 Gewijzigd voorstel voor een dertiende richtlijn van de Raad inzake het vennootschapsrecht betreffende het openbare aanbod tot verwerving, door de Commissie ingediend
op 14 september 1990, PB nr. C 240 dd. 26 september 1990; oorspronkelijk voorstel PB nr. C
64 dd. 14.3.89, hierna Dertiende richtlijn].
(207) MEULEMANS, D., supra, noot 100, 61, nr. 10.
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van het bestuursorgaan van de vennootschap die het voorwerp
uitmaakt van een regelmatig openbaar overnamebod.

1. De techniek van de kapitaalverhoging
92. De wijze waarop de techniek van de kapitaalverhoging bruikbaar
is als verweerstrategie tegen een vijandig overnamebod stemt overeen
met haar bruikbaarheid als beschermingstechniek. In de mate dat de
bieder erdoor verplicht wordt meer aandelen aan te kopen om de
absolute meerderheid binnen de vennootschap te verwerven, drijft
ze de kosten van de overname de hoogte in. In geval de kapitaalverhoging geschiedt met miskenning van het voorkeurrecht van de
bestaande aandeelhouders, leidt ze tot een dilutie van de positie van
de vijandige overnemer en van de publieke aandeelhouders.
De Belgische regelgever heeft in navolging van de oplossing in de City
Code en in anticipatie op de vaststelling van de dertiende vennootschapsrichtlijn, het gebruik van de techniek aan banden gelegd: als ·
gevolg hiervan kan enkel de algemene vergadering vrij beslissen tot
de verhoging van het kapitaal. Het bestuursorgaan kan dit slechts
doen in geval het over een bijzondere statutaire machtiging beschikt.
93. De Belgische regel stemt grotendeels overeen met deze voorgesteld door de E.G.-Commissie.
In haar overwegingen bij het voorstel van dertiende richtlijn was de
Commissie van oordeel dat het ter voorkoming van transacties die
het aanbod zouden jrustreren, noodzakelijk is met betrekking tot
bepaalde transacties met een uitzonderlijk karakter de bevoegdheden
van het bestuur van de betrokken vennootschap te beperken(208).
Met deze formulering stelt de Commissie zich derhalve op het standpunt dat de aandeelhouders zich over een vijandig overnamebod
moeten kunnen uitspreken, zonder dat het bestuur deze beslissing
door het treffen van verweermaatregelen onmogelijk maakt. Het
artikel 8 van het gewijzigde voorstel van dertiende Richtlijn bepaalt
met name dat gedurende de biedperiode - die een aanvang neemt
vanaf het moment dat de bieder de bevoegde autoriteit en het
bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap van het overnamebod op de hoogte heeft gebracht en verstrijkt op de laatste dag
van aanvaarding van het bod - enkel de algemene vergadering van
aandeelhouders kan besluiten tot het uitgeven van effecten in de zin
(208) Zie het achtste overwegende Dertiende richtlijn.
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van de Richtlijn, met name waardepapieren waaraan stemrechten in
de over te nemen vennootschap verbonden zijn of waarmede waardepapieren kunnen worden verkregen waaraan deze stemrechten verbonden zijn(209).
94. Zoals gesteld heeft de Belgische regel een gelijkaardige- zij het
als gevolg van een aantal uitzonderingsbepalingen minder verregaande- verbodsregel uitgevaardigd(210). Art. 33bis, § 3, 1° Venn. W.
bepaalt dat tenzij bij besluit van de algemene vergadering, een
vennootschap gedurende de biedperiode haar kapitaal niet mag
verhogen door inbreng in geld met beperking of opheffing van het
voorkeurrecht van de aandeelhouders of door inbreng in natura. Dit
laatste verbod tot kapitaalverhoging tegen inbreng in natura is derhalve strenger dan het verbod dat buiten elke overnamestrijd om
speelt ten aanzien van een groot-aandeelhouder met een lOOJo-participatie. Daarnaast is het verboden om zonder de instemming van de
algemene vergadering stemrechtverlenende effecten die al dan niet
het kapitaal vertegenwoordigen - of effecten die recht geven op
inschrijving op of verkrijging van dergelijke effecten- uit te geven,
indien deze niet bij voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van bet kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen(211).
Wel nog toegestaan is een kapitaalverhoging in bet kader van bet
toegestane kapitaal tegen inbreng in geld met naleving van de wettelijke voorkeurrechten van de bestaande aandeelhouders. Dergelijke
kapitaalverhoging vertoont evenwel slechts een van de aan de verweertechniek van de kapitaalverhoging toegeschreven kenmerken: ze
(209) Art. 8, lid l.a) Dertiende richtlijn.
In zijn advies over het gewijzigde voorstel van richtlijn heeft het Economische en Sociale
Comite artikel 8 bekritiseerd in de zin dat het in zijn huidige formulering geen garanties biedt
dat de raad van bestuur normale transacties die zich reeds in een ver gevorderd stadium vinden
zal kunnen afwikkelen. [Zie onder nr. 2.5 Advies over het gewijzigd voorstel voor een dertiende
richtlijn van de Raad inzake het vennootschapsrecht betreffende het openbare aanbod tot
verwerving, P.B. nr. C 102, dd. 18 april 1991, 49-51.]
·
(210) Hierbij geldt de vaststelling dat de inhoud van de artikelen 8 K.B. 8 november 1989 en
33bis, §§ 3-5 Venn.W. volledig gelijkluidend is. Dit is te wijten aan de incorporatie door de
wet van 18 juli 1991 van artikel 8 van het K.B. van 8 november 1989 in de vennootschapswet.
Hiermee wilde de wetgever een einde stellen aan de discussie die in de rechtsleer was gerezen
omtrent de legaliteit van de bedoelde bepaling van het K.B. van 8 november 1989, die immers
afbreuk deed aan de bevoegdheidsverdeling tussen de algemene vergadering en de raad van
bestuur van een naamloze vennootschap, zoals deze in de vennootschapswet bepaald is. Voor
dergelijke afwijking zou de transparantiewet, waarvan het K.B. van 8 november 1989 een
uitvoeringsbesluit is, geen rechtsbasis hebben verleend. Door de incorporatie van de bepaling
in de vennootschapswet heeft de wetgever aile verdere discussie omtrent de legaliteit van de
bepaling uitgesloten.
(211) Art. 33bis, § 3, 2° Venn.W.
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vergroot het aantal aandelen dat de bieder zal moeten verwerven om
een controleparticipatie in de over te nemen vennootschap op te
bouwen en heeft in die zin een kostenverhogend effect, maar leidt
niet tot een versteviging van de participatie in handen van de met het
zetelende management bevriende aandeelhouders, noch heeft ze een
diluerend effect ten aanzien van de participatie in handen van de
bieder of de publieke aandeelhouders.
95. Op de principiele verbodsbepaling in hoofde van het bestuursorgaan geldt een aantal uitzonderingen.
Zo zal het bestuursorgaan wel nog de verplichtingen die zij v66r de
aanvang van het bod heeft aangegaan, kunnen nakomen(212). In die
zin ligt een wettelijke bekrachtiging van de techniek van de uitgifte
van warrants als beschermingsmechanisme tegen vijandige overnames voor(213).
Daarenboven kan het bestuursorgaan krachtens een uitdrukkelijke
en aan het bod voorafgaande statutaire machtiging met een geldingsdum van ten hoogste drie jaar(214), wel nog tot een kapitaalverhoging tegen inbreng in geld en met miskenning van het voorkeurrecht
van de bestaande aandeelhouders overgaan. Deze machtiging zal
woordelijkmoeten aangeven dat ze zich leent tot hetafweren van een
vijandig overnamebod. De vennootschapswet stelt daarnaast een
aantal bijkomende vereisten, die reeds hierboven zijn besproken(215).

2. Andere verweertechnieken
96. De beoordeling van het gebruik van andere technieken waartoe
het daartoe formeel bevoegde vennootschapsorgaan zou overgaan
om zich tegen een vijandige overnamepoging te verweren, zou bij
ontstentenis van uitdrukkelijke wetsbepalingen die de technieken
beheersen, kunnen geschieden aan de hand van de criteria die gelden
voor alle beslissingen van de vennootschapsorganen. Bij de beoordeling van deze alternatieve technieken - waaronder vooral de zogeheten verkoop van de kroonjuwelen tot de verbeelding spreekt- zou
(212) Zie art. 33bis, §4, 1° Venn.W.
(213) Cfr. supra (m.b.t. gifpillen), nrs. 61 e.v.
(214) De wet verme1dt anders dan voor de gewone statutaire machtiging geen mogelijkheid
tot verlenging van deze termijn. Evenwel is geen enkel argument voorhanden om de mogelijkheid tot een dergelijke verlenging uit te sluiten.
(215) Cjr. supra, nr. 59.
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bijgevolg de al dan niet conformiteit met het vennootschapsbelang
centraal staan. Aangezien een groot deel van deze technieken vaak
overhaast toepassing vindt en in die zin een optimale allocatie van
de produktiefactoren in de weg staat, zouden bedoelde verweermaatregelen wellicht de toetsing aan het vennootschapsbelang in de regel
niet doorstaan(216).
97. Gelet op dit uitgangspunt stelt zich in wezen geen behoefte aan
specifieke reglementering die de betreffende verweertechnieken zou
normeren. Desalniettemin hebben de Belgische regelgevers - in het
meervoud aangezien het zowel de W etgever als de Koning betreft het nodig geacht om terzake normerend op te treden. De vennootschapswet (artikel 33bis, § 3, 3°), het K.B. van 8 november 1989
(artikel 8, § 1, 3°) en de transparantiewet (artikel17bis, zoals ingevoerd door artikel36 van de wet van 18 juli 1991) besteden uitdrukkelijk aandacht aan de kwestie.
98. Artikel33bis, § 3, 3° Venn. W. ontneemt de raad van bestuur de
mogelijkheid om gedurende de overnamestrijd beslissingen te nemen
die een aanzienlijke wijziging in de samenstelling van de activa of de
passiva van de vennootschap tot gevolg zouden hebben, of die
zouden worden aangegaan zonder werkelijke tegenprestatie. De bepaling richt zich in hoofdzaak tegen de zogeheten verkoop van de
kroonjuwelen, een praktijk waarbij de over te nemen vennootschap
de voor de bieder aantrekkelijkste activa verkoopt in de hoop dat
deze als gevolg hiervan zijn vijandige overnamepoging zal staken. De
bepaling verbiedt in dezelfde zin de hieraan verwante praktijk waarbij de vennootschap een hoge schuldenlast zou aangaan, in de hoop
dat de bieder zijn plannen tot waardevermeerdering van de over te
nemen vennootschap niet zal kunnen realiseren.
De algemene vergadering kan wei dergelijke beslissingen nemen. De
raad van bestuur mag enkel nog die verrichtingen ten einde brengen

(216) Zo besliste het Franse Hof van Cassatie tot nietigverklaring van de beslissing waarbij
een vennootschap een extreem hoge schuldenlast van een andere vennootschap op zich nam,
wegens misbruik van meerderheid met miskenning van de rechten van de minderheidsaandeelhouders. [Zie Cass. fr., 29 mei 1972, R.P.S., 1973, 244-246, Observations.]
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die zich reeds v66r de aanvang van de overnamestrijd in een voldoende ver gevorderd stadium bevonden(217).
Net zoals de bepaling die de mogelijkheid tot verhoging van het
maatschappelijke kapitaal aan beperkingen onderwerpt, vormt ook
artikel 33bis, § 3, 3° Venn. W. een uiting van de gedachte dat de
aandeelhouders zich over het overnamebod moeten kunnen uitspreken en dat de bestuurders zich moeten onthouden van enigerlei
frustrerende actie.
99. Artikel17bis van de transparantiewet bepaalt in dezelfde zin dat
de toekenning van rechten die invloed hebben op het vermogen, dan
wel een schuld doen ontstaan in hoofde van een vennootschap, en
waarvan de uitoefening afhankelijk is van een openbaar overnamebod of van een verandering in de controle over de vennootschap,
slechts mogelijk is bij besluit van de algemene vergadering, waaraan
daarenboven voldoende ruchtbaarheid moet worden gegeven. Het
artikel richt zich vooral tegen de in de Verenigde Staten vrij gang bare
praktijk waarbij het bestuursorgaan aan een bevriende instantie een
vergrendelingsoptie toekent om de controle-overgang over de vennootschap te bemoeilijken of zelfs uit te sluiten. Artikel 17 bis van
de-transparantieweLgaat_hierbij uit v:an__dezelfde_basisge_dacht_e___als_
artikel 33bis, § 3 Venn. W., met name dat het nemen van een beslissing omtrent een overnamestrijd toekomt aan de aandeelhouders en
niet aan de bestuurders. Artikel l7bis kent evenwel een ruimer
toepassingsgebied dan artikel 33bis, aangezien het ten allen tijde
geldt, en niet alleen een beperking van de bevoegdheden van de raad
van bestuur tijdens een concrete overnamestrijd inhoudt.

CONCLUSIES

100. Uit dit overzicht is gebleken dat het Belgische recht voldoende
mogelijkheden verschaft voor een beursgenoteerde vennootschap die
zich wil beschermen tegen een vijandige overname.

(217) Ook het voorstel van dertiende richtlijn bevat een bepaling die het bestuursorgaan
verbiedt om tijdens het bod transacties aan te gaan die als gevolg zouden hebben dat de activa
of de passiva van de vennootschap een aanzienlijke wijziging zouden ondergaan, of dat de
vennootschap verplichtingen zonder tegenprestatie zou aangaan. Ook volgens het voorstel van
richtlijn kan de algernene vergadering wei dergelijke transacties aangaan of het bestuursorgaan
daartoe een bij zondere rnachtiging verlenen. Daarenboven bepaalt het voorstel dat de bevoegde
toezichthoudende autoriteit steeds ad hoc-uitzonderingen op de verbodsbepaling zal kunnen
toestaan. [Zie art. 8, lid l.b) Dertiende richtlijn.]
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Daarnaast is gebleken dat in Belgie geen traditie van constructies die
zich in het bijzonder richten tegen overnemers met een vreemde
nationaliteit geldt. Praktisch alle juridische voorschriften die (vijandige) overnames bemoeilijken richten zich in dezelfde mate tegen een
overname door een Belg, als door een vreemdeling.
101. Een zekere mate van bescherming gaat vooreerst uit van een
aantal reglementaire bepalingen die beogen bepaalde doelstellingen,
zoals de handhaving van de eigenheid van de nationale industrie, de
handhaving van de vrije concurrentie en de prudentiele controle
binnen zekere gevoelige sectoren - waaronder in hoofdzaak de
financiele sector - te realiseren. Deze reglementaire bepalingen
kanten zich evenwel niet in het bijzonder tegen vijandige overnames,
maar normeren integendeel alle concentratie-operaties.

Daarnaast verschaft het vennootschapsrecht tal van mogelijkheden
om constructies uit te werken die de vijandige overneembaarheid van
een beursgenoteerde vennootschap onmogelijk maken. Vooral het
gebruik van goedkeuringsclausules of voor kooprechten en de uitgifte
van warrants of soortgelijke constructies kan terzake goede diensten
bewijzen. De overige constructies zijn hetzij nog niet op hun deugdzaamheid als beschermingsmechanisme getest (bijvoorbeeld de uitgifte van stemrechtloze aandelen), hetzij onmogelijk te handhaven
tegenover een overnemer die zijn wil zou doordrukken en bereid is
alle obstakels die hem hierbij in de weg staan te overwinnen. Deze
laatste categorie beschermingsconstructies - het betreft bijvoorbeeld de bijzondere meerderheidsvereisten en de clausules inzake het
ontslag van de bestuurders- zullen slechts de kosten van de overname in de hoogte drijven, en vormen in die mate enkel een bescherming tegen overnames waarbij de bieder geen al te hoge prijs wil
betalen.
102. Van een bijzondere aard zijn de technieken die de zetelende
meerderheid in staat stellen de eigen machtsbasis te verstevigen ten
nadele van de positie van de minderheidsaandeelhouders (waaronder
de vijandige overnemer, zo deze op het moment van aanwending van
de technieken reeds een pre-bod-participatie in de over te nemen
vennootschap zou hebben opgebouwd). Het betreft met name de
technieken van de kapitaalverhoging tegen inbreng in geld met
miskenning van het voorkeurrecht, de inkoop van eigen aandelen en
de opbouw van kruisparticipaties. Op dit vlak getuigt het beleid van
de regelgevers - het betreft zowel de Belgische regelgever, als de
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E.G.-instanties en de regelgevers van de ons ornringende landenvan een aantal tegenstrijdigheden.
Een eerste tegenstrijdigheid betreft de verschillende beoordeling van
het gebruik van voorrnelde techniek van de kapitaalverhoging, naarrnate deze zich rnanifesteert v66r, dan wel tijdens het verloop van
een vijandig overnarnebod. In het eerste geval kan de vennootschap
zonder rneer- rnits gerechtvaardigd in het vennootschapsbelangvan de techniek gebruik rnaken; in het tweede geval stuit zij daarbij
op een aantal reglernentaire beperkingen. Nochtans is het resultaat
in beide gevallen hetzelfde, met name een versteviging van de machtsbasis van de zetelende meerderheid, die zich wenst te onttrekken aan
de disciplinerende werking van de overnamemarkt. Bijgevolg ligt
geen rechtspolitieke reden voor om de techniek op de twee tijdstippen
anders te beoordelen.
Een tweede tegenstrijdigheid situeert zich in het bijzonder op E.G.vlak(218). Zo hebben de E.G.-instanties bepaalde oligarchische constructies reeds aan ernstige beperkingen onderworpen- het betreft
in bijzonder de in Frankrijk en Belgie frequent voorkomende kruisparticipaties- terwijl ze veel verdergaander oligarchische structuren
- met name de in Nederland gebruikelijke prioriteitsaandelen en
eertificeringsteehniek- tot dusver ongemoeid-hebben gelaten(219~.
103. Wat in het bijzonder het gebruik van oligarchische structuren
betreft, dient er voorts op gewezen dat het Belgische vennootschapsrecht terzake weinig mogelijkheden biedt. In tegenstelling tot wat in
Nederland- en in mindere mate ook in Duitsland- het geval is,
verschaft het Belgische vennootschapsrecht de bestuurders van een
naamloze vennootschap geen mogelijkheden om een volledig zelfstandige koers te gaan varen. De Belgische bestuurders blijven (althans theoretisch) onderworpen aan een periodieke evaluatie van hun
beleid, met name ter gelegenheid van de zesjaarlijkse stemming
omtrent hun herbenoeming, of op een vroeger tijdstip zo het ontslag
van een van de bestuurders ter sprake komt. Bestuurders van een
Belgische naamloze vennootschap beschikken m.a.w. niet over de
mogelijkheid om zich volledig te onttrekken aan het toezicht vanwege de aandeelhouders.

(218) Het feit dat het optreden van de E.G.-instanties tot dusver enkel betrekking heeft gehad
op juridische structuren en de structurele factoren die vijandige overnames bemoeilijken steeds
buiten beschouwing heeft gelaten, blijft hier verder onvermeld.
(219) Op dit punt is het bij (vage) voorstellen gebleven.
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104. Tot slot dient vermeld dat deze bijdrage zich niet heeft ingelaten
met de vraag naar de wenselijkheid van beschermingsconstructies,
die· overigens samenhangt met de vraag naar de wenselijkheid van
vijandige overnames(220). De bedoeling was enkel een overzicht te
bieden van de mogelijkheden die het positieve recht beursgenoteerde
vennootschappen momenteel biedt om zich te beschermen tegen
vijandige overnames.
Nochtans is de vraag naar de wenselijkheid van beschermingsconstructies niet van enig belang gespeend. Ze houdt verband met de
ruimere vraag of de bestuurders van een beursgenoteerde vennootschap onderworpen moeten worden aan enige mate van toezicht
vanwege een derde instantie, dan wel volledig ongestoord en eigenmachtig kunnen.beslissen omtrent het beleid van de beursgenoteerde vennootschappen- en bijgevolg ook omtrent het werkingskapitaal waarover deze beschikken - die hen hebben aangesteld.

(220) Men raadplege terzake

BYTTEBIER,

K., supra, noot 67, 172 e.v., nrs. 5.20 e.v.
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SOMMAIRE
PROTECTION JURIDIQUE CONTRE UNE REPRISE (ETRANGERE)

1. Diverses dispositions juridiques sont de nature

a entraver

la reprise (hostile ou

inamicale) d'une societe anonyme beige.
Une premiere serie de dispositions juridiques est contenue dans un certain nombre de
textes legaux qui, s'inspirant de divers objectifs, soumettent les concentrations
d'entreprises a des procedures de notification ou d'agrement.
Il y a d'abord les dispositions legales en matiere de reprise par un etranger. Ainsi, l'offre
publique d'achat ou de reprise des titres d'une societe beige par un etranger nonressmtissant des C.E. requiert !'agrement du ministre des Finances. En outre, en vertu de
la loi d'expansion de 1970, une obligation de notification administrative s'applique a
toutes les reprises etrangeres.
En deuxieme lieu, les dispositions du droit du contrOle des concentrations et du droit des
ententes peuvent egalement permettre de s'opposer a une reprise hostile. Aux plans tant
national que des C.E., une reglementation inspiree par le souci de maintenir la libre
concurrence entre entreprises vise a soumettre les concentrations d'entreprises a des
procedures particulieres de contr6le administratif.
En troisieme lieu, certains secteurs connaissent une legislation specifique visant a
organiser un contr6le prudentiel sur les entreprises operant dans les secteurs concernes.
Tel est le cas, par exemple, du secteur bancaire et du secteur de !'assurance. Dans le but
de. maintenir. ce contr6le prudentiel, la legislation en cause soumet la prise de contr6le
d'une b;;nqtie ou
entreprise d'assurl!ilces ~ 1'igr6illent pr6iilabTe, resp-ectivement~ de la Commission bancaire et financiere ou de !'Office de contr6le des assurances.

cFune

Enfin, la reglementation concernant les reprises peut aussi etre de nature a entraver les
reprises hostiles. Une lecteur attentive de cette reglementation, inspiree a premiere vue
par un esprit de neutralite, permet de constater qu' en fait, une grande partie de ses
dispositions ont ete con<;:ues dans le but d'entraver les reprises hostiles. Un exemple
typique en sont les dispositions dites de transparence, la regie selon laquelle une offre
publique d'achat ou de reprise doit porter sur !'ensemble des titres de la societe visee, et
la serie de dispositions permettant I' organisation d' offres concurrentes ou de mesures de
defense.
Une deuxieme serie de dispositions pouvant entraver les reprises hostiles ou inamicales
relevent du droit prive et sont connues, dans la literature concernee, sous !'appellation de
mesures ou constructions de protection. Meme si le besoin de telles mesures est
relativement faible pour les entreprises belges, il faut neanmoins constater que le droit
beige des societes offre nombre de telles possibilites et que, dans la pratique, les societes
les utilisent. Grosso modo, on peut distinguer quatre series de mesures de protection. Il y
a d'abord les conditions ou exigences dites de nationalite. Il s'agit d'une technique
inhabituelle en Belgique, par laquelle une societe reserve aux nationaux la detention de
ses actions. Dans le cadre des C.E., de telles clauses sont interdites dans la mesure oil
elles sont discriminatoires a l'egard des ressortissants d'un autre Etat membre des C.E.
Une deuxieme categorie de mesures de protection comprend les clauses inscrites dans les
statuts de la societe ou dans une convention d' actionnaires pour limiter la negociabilite
des actions de la societe. La Belgique connalt, en ce do maine, les clauses d' agrement et
les droits de preemption.
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Dans la troisieme categorie figurent les mesures derogant aux principes de droit commun
en matiere de repartition des pouvoirs entre les administrateurs et les actionnaires d'une
societe. Ces mesures visent a reduire au profit des administrateurs la position de force
des actionnaires. II s'agit plus particulierement de !'emission d'actions sans droit de
vote, de regles speciales en matiere de majorite et de quorum de presence, de limitations
du droit de vote et de la technique de certification des actions. De meme nature sont les
mesures visant a proteger les administrateurs contre une revocation ad nutum qui
pourrait etre decidee par 1' assemblee generale des actionnaires; il s' agit par exemple, des
contrats d'emploi conclus entre l'administrateur et la societe et des indemnites de
demission qu'il se fait octroyer. Un quatrieme et derniere categorie de ces mesures
comporte ce que I' on peut appeler les ,pilules empoisonnees". II s'agit plus
particulierement de mesures qui restent non operationnelles en 1' absence de toute
menace de reprise hostile mais qui, des I' apparition d'un repreneur hostile, contribuent a
diluer sa position ou celle des actionnaires publics de la societe. Deux mesures sont
usuelles en Belgique: la clause statuaire autorisant le conseil d'administration a
augmenter le capital social en cas d'offre de reprise hostile, et I' emission de warrants ou
de droits similaires.
Outre les mesures de protection precitees, une societe dispose encore d'un certain
nombre de techniques particulieres lui permettant d' accroitre la stabilite de son
actionnariat. 11 s'agit plus specialement de la technique de I' augmentation de capital, des
participations croisees et de 1' acquisition de ses propres actions. Toutefois, I' utilisation
de ces techniques se trouve de plus en plus soumise a des conditions de validite, de sorte
qu'a ce jour, elles ne sont plus utilisables que dans une mesure limitee comme mesure de
protection.
Le dernier theme aborde dans le present article concerne la mesure dans laquelle le droit
beige des societes tolere 1' utilisation de dispositifs de defense par le conseil
d'administration de la societe visee. Aux termes de la legislation, le Iegislateur beige,
suivant en cela le City Code du Royaume-Uni, considere qu'une fois deposee l'offre
publique d' achat ou de reprise, il revient aux actionnaires de decider du sort de la societe.
A partir de ce moment, les administrateurs ne peuvent plus poser d'actes qui priveraient
les actionnaires de cette option.
Plus specialement, les administrateurs ne peuvent proceder a une augmentation du
capital social si ceci risque d'entrafner une dilution de la position des actionnaires en
place (y compris I' auteur de l'offre, si avant d'emettre son offre il s'est porte acquereur
d'une partie des actions de la societe visee). A titre exceptionnel, cependant, le conseil
d'administration peut decider d'emettre des actions moyennant apport en especes en
meconnaissant le droit de souscription preferentielle, si au prealable - c.-a-d. avant la
manifestation de l'offre de reprise- il y a ete autorise par l'assemblee generale. Dans le
meme sens, le conseil d'administration ne peut poser d'actes susceptibles d'entrafner une
modification sensible de la composition de l'actif ou du passif de la societe. Cette
disposition vise plus particulierement la vente des ,bijoux de la couronne" de la societe.
Enfin, I' utilisation des options de verrouillage et autres mesures similaires est egalement
soumise ala regie de I' approbation par les actionnaires: meme en dehors de toute offre
d'achat, le conseil d'administration ne peut decider de fa~on independante d'utiliser
cette sorte de mesures; il doit obtenir 1' autorisation de 1' assemblee generale des
actionnaires.
2. Si le droit beige des societes offre deja nombre de possibilites de protection, certains
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Etats membres des C.E. connaissent un droit des societes encore plus tolerant en cette
matiere.
Au contraire du droit neerlandais, par exemple, le droit belge des societes ne tolere pas
!'utilisation de clauses dites oligarchiques. Il s'agit de mesures par lesquelles le conseil
d'administration se soustrait totalement a !'influence des actionnaires, et decide
d'autorite du cours des choses au sein de la societe et meme de la nomination de ses
propres membres. En outre, dans un certain nombre d'Etats membres des C.E., la
possibilite de reprise de la plupart des societes cotees en bourse se trouve empechee par
des facteurs dits structurels. Tel est le cas notamment en France et en Allemagne; en
Belgique egalement, les facteurs structurels peuvent exercer une importante action de
frein sur les reprises hostiles.
Dans leurs projets d'harmonisation des differents droits des societes, les autorites
communautaires devront serieusement tenir compte des divergences nationales en cette
matiere, si elles veulent reellement realiser un level playing field.

ZUSAMMENFASSUNG
JURISTISCHER SCHUTZ GEGEN EINE (AUSLANDISCHE) UBERNAHME

1. Verschiedene juristische Verordnungen sind derart, daB sie die (unfreundliche)
i.ibernahme einer belgischen Aktienges~llschaft er_schweren.
Eine erste Reihe juristische Verordnungen sind in einige aus unterschiedlichen
Zielsetzungen heraus eingegebene Gesetzestexte aufgenommen worden, die Unternehmenkonzentrationen verwaltungsmaBigen Mitteilungs- oder Bewilligungsverfahren
unterwerfen. So gelten zunachst Gesetzesbestimmungen hinsichtlich iibernahmen durch
Auslander. Konkret erfordert das iibernahmeangebot der Wertpapiere einer belgischen
Gesellschaft durch einen nicht der EG zugehorigen Auslander die Bewilligung des
Finanzministers. Daneben gilt kraft des Expansionsgesetzes von 1970 fiir alle
auslandischen i.ibernahmen eine verwaltungsmaBige Mitteilungspflicht. In zweiter
Instanz konnen auch die Verordnungen des Fusionskontroll- und Kartellrechtes derart
sein, daB sie sich einer unfreundlichen iibernahme widerstreben. Eingegeben durch die
Sorge zwischen Unternehmen den freien Wettbewerb zu wahren, gilt sowohl im Bereich
der EG als auf nationaler Ebene eine Regelgebung die Unternehmenkonzentrationen
besonderen verwaltungsmaBigen Kontrollverfahren unterwirft. In dritter Instanz ist
innerhalb gewisser Branchen eine spezifische Gesetzgebung in Kraft, die eine
prudentielle Aufsicht iiber die innerhalb der jeweilligen Branchen tatigen Unternehmen
beabsichtigt. Dies ist etwa der Fall fiir das Bank- und Versicherungswesen. Im Hinblick
auf die W ahrung dieser prudentiellen Aufsicht unterwirft diese Gesetzgebung den
Kontrollwechsel iiber eine Bank oder eine Versicherungsgesellschaft der Erfordernis
einer vorangehenden Bewilligung durch die Kommission fiir das Bank- und
Finanzwesen, beziehungsweise durch das Versicherungsaufsichtsamt. SchlieBlich kann
auch die iibernahmereglementierung derart sein, daB sie unfreundliche iibernahmen
erschweren. Anscheinend eingegeben durch einen Neutralitatsgeist, erweist sich ein
groBer Teil der Bestimmungen als konzipiert mit der Absicht unfreundliche iibernahmen
zu erschweren. Ein Musterbeispiel bilden die sogenannten Transparenzvorschriften, d.h.
die Vorschrift die bestimmt, daB ein iibernahmeangebot sich auf alle Wertpapiere der zu
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iibernehmenden Gesellschaft beziehen muB und die Reihe von Verordnungen die die
Organisation konkurrierender Angebote oder geeigneter AbwehrmaBnahmen ermoglichen.
Eine zweite Reihe von Verordnungen die unfreundliche iibernahmen erschweren konnen
sind privatrechtlicher Art und sind in der Literatur unter dem Namen PriiventivmaBnahmen bekannt. Obwohl die Not an PriiventivmaBnahmen fiir belgische Unternehmen
eher gering ist, gilt dennoch die Feststellung, daB das belgische Gesellschaftsrecht eine
Vielzahl an Moglichkeiten bietet und daB die Gesellschaften sie in der Praxis auch
benutzen. Im groBen und ganzen werden vier Reihen von PriiventivmaBnamhmen
unterschieden. Zuniichst gibt es die Erfordernisse der StaatangehOrigkeit. Es betrifft eine
in Belgien nicht iibliche Technik bei der eine Gesellschaft den Besitz ihrer Aktien fiir
eigene Zugehorige vorbehiilt. Innerhalb der EG sind solche Klauseln verboten insofern
sie ZugehOrigen eines anderen EG-Mitgliedstaates gegeniiber eine diskriminierende
Wirkung haben. Eine zweite Kategorie von PriiventivmaBnahmen sind die in den
Satzungen der Gesellschaft oder im Aktioniirsvertrag vorkommenden Klauseln die die
Verhandelbarkeit der Aktien einer Gesellschaft Beschriinkungen aussetzen. Uhlich sind
in Belgien die sogenannten Bewilligungsklauseln und Verkaufsrechte. Eine dritte Reihe
PriiventivmaBnahmen bilden die MaBnahmen die gemeinrechtlichen Prinzipien der
Befugnisverteilung zwischen dem Vorstand und den Aktioniiren der Gesellschaft
beeintriichtigen. Diese MaBnahmen beabsichtigen die Einschriinkung der Machtstellung
der Aktioniire zugunsten der Stellung der Vorstandsmitglieder. Es betrifft insbesondere
die Emission von Vorzugsaktien, besondere Erfordernisse fiir Quorum und qualifizierte
Mehrheit, Einschriinkungen des Stimmrechtes und die Technik der Zertifizierung von
Aktien. Ahnlich sind die Klauseln die den Schutz der V orstandsmitglieder gegen die
Folgen einer Absetzung ad nutum durch die Hauptversammlung der Aktioniire
beabsichtigen. Beispiele dafiir bilden etwa der Dienstvertrag den das Vorstandsmitglied
mit der Gesellschaft abschlieBt und die Kiindigungsentschiidigungen die er sich
zubilligen liiBt. Eine vierte und letzte Kategorie von PriiventivmaBnahmen bieten die
sogenannten ,Giftpillen' '. Es handelt sich urn MaBnahmen die inoperationell bleiben
solange sich keine Drohung einer unfreundlichen iibernahme ankiindigt, die aber, wenn
sich der unfreundliche iibernehmer erst einmal manifestiert, zur Schwiichung seiner
Stellung oder dieser der offentlichen Aktioniire der Gesellschaft fiihren. In Belgien sind
zwei MaBnahmen iiblich, niirnlich die Satzungsklausel die den Vorstand im Faile eines
unfreundlichen iibernahmeangebotes zur Erhohung des Gesellschaftskapitals ermiichtigt,
und die Emission von Optionsscheinen oder iihnlichen Rechten.
Neben den erwiihnten PriiventivmaBnahmen steht einer Gesellschaft eine Reihe
Sondertechniken zur Verfiigung, mit denen sie die Stabilitiit ihrer Mitgliederschaft
steigern kann. Es handelt sich konkret urn die Technik der Kapitalerhohung, der
Kreuzbeteiligungen und des Erwerbes eigener Aktien. Die Anwendung dieser Techniken
unterliegt allerdings allmiihlich einer zunehmenden Zahl von Giiltigkeitsverordnungen,
sodaB sich diese Techniken heutzutage nur in beschriinktem AusmaB als PriiventivmaBnahme eignen.
Das letzte Thema dieses Artikels betrifft die Frage, inwiefern das belgische
Gesellschaftsrecht die Anwendung von AbwehrmaBnahmen durch den Vorstand der
zu iibernehmenden Gesellschaft duldet. Laut der Reglementierung hat sich der Belgische
Regelgeber in Nachahmung des UK-City-Code fiir den Standpunkt entschieden, daB
wenn erst einmal ein iibernahmeangebot vorliegt, es den Aktioniiren zusteht, iiber das
Schicksal der Gesellschaft zu entscheiden. Die Vorstandsmitglieder konnen ab dem
Moment keine Handlungen mehr ausfiihren, die den Aktioniirs diese Wahlmoglichkeit
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entnehmen wiirden. Konkret konnen sich die Vorstandsmitglieder zu keiner Erhohung
des Gesellschaftskapitals entscheiden, wenn dies zu einer Schwachung der Stellung der
bestehenden Aktionars (unter denen dieser des Anbieters, sollte er in der dem
iibernahmeangebot vorangehenden Zeitfrist eine Aktienbeteiligung an der zu iibernehmenden Gesellschaft aufgebaut haben) fiihren wiirde. Ausnahmeweise kann der
Vorstand wohl die Emission von Aktien gegen eine Einlage in Bargeld mit MiBachtung
des Vorzugsrechtes entscheiden, falls er dazum im voraus - d.h. vor der
Bekanntmachung des iibernahmeangebotes - durch die Hauptversammlung ermachtigt worden ist. Auf anliche Weise kann der Vorstand im Verlauf des Angebots keine
Handlungen begehen die zu einer erheblich veranderten Zusammensetzung der Aktiva
oder der Passiva einer Gesellschaft fiihren wiirde. Diese Bestimmung richtet sich ins
besondere gegen den Verkauf der Kronjuwelen der Gesellschaft. SchlieBlich unterliegt auch die Anwendung von VetTieglungsoptionen und ahnlichen MaBnahmen der
Regel der Bewilligung der Aktionare: Sogar auBerhalb jegliches iibernahmeangebots
kann der V orstand nicht selbsUindig zur Anwendung dermtiger MaBnahmen entscheiden
sondern deren Zuweisung erfordert die Bewilligung der Hauptversammlung der
Aktionare.
2. Obwohl das belgische Gesellschaftsrecht eine Vielzahl von Schutzmoglichkeiten
bietet, gibt es innerhalb der EG Mitgliedstaaten in denen sich das Gesellschaftrecht in
dieser Hinsicht noch toleranter verhalt.
Anders als das nierderlandische Recht duldet das belgische Gesellschaftsgesetz
beispielweise nicht die Anwendung sogenannter ,oligarchischen Klauseln". Es handelt
sich dabei urn MaBnahmen bei denen sich der Vorstand dem EnfluB der Aktionare vollig
entzieht-und-vollig-eigenstandig-iiber-die-Vorgehensweise in_deLGesellschaft,_e_twa aJich
die Ernennung der eigenen Mitglieder entscheidet.
Weiter gibt es eine Reihe von EG-Mitgleidstaaten in denen die iibernehmbarkeit der
meisten borsennotierten Gesellschaften aufgrund sogenannter Strukturelemente unmoglich ist. Dies ist etwa der Fall in Frankreich und Deutschland; iibrigens zeigen
Strukturelemente auch in Belgien auf unfreundliche iibernahmen eine durchaus
bremsende Wirkung.
Bei ihren Planen zur Angleichung des Gesellschaftsrechtes werden die EG-Instanzen die
nationalen Unterschiede in dieser Hinsicht unbedingt beriicksichtigen miissen, wenn sie
tatsachlich einen einheitlichen Rechtsraum schaffen wollen.

SUMMARY
LEGAL PROTECTION AGAINST (FOREIGN)

T AI<E-OVERS

1. There are several legal provisions which are capable of making (hostile) take-over
bids difficult to succeed.
The first type of legal provision is embodied in a number of statutes which, inspired by a
number of objectives, subject concentrations of enterprises to administrative notification
or authorisation procedures. First, we have legislation concerning take-overs by foreign
nationals. More particulary, a public bid to take over the securities of a Belgian national
made by a foreigner who is not an EEC national requires the authorisation of the
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Minister for Financial Affairs. In addition, the 1970 Law of Economic Expansion makes
all foreign take-overs subject to an administrative notification procedure. The second
type of provision concerns the legislation governing those trusts and cartels which are
capable of preventing a hostile take-over. Inspired by the concern to maintain free
competition between enterprises, there exists, both at the national and at the European
level, legislation which subjects concentrations of enterprises to certain administrative
checks. The third set of measures concerns the specific legislation which in certain
sectors, seeks to organise prudential supervision over the enterprises working in the
sectors in question. This is, for example, the case in relation to the banking and insurance
sectors. With a view to maintaining this prudential supervision, the legislation in
question subjects the task of supervising a bank or an insurance company to the prior
approval by the Banking and Finance Commission and the Supervisory Insurance Board
respectively. Finally, the legislation relating to take-overs itself could be such as to make
hostile take-overs difficult. Whilst at first sight these provisions were inspired by a spirit
of neutrality, we observe that many of these provisions were designed to place obstacles
in the path of hostile take-overs. A classic example of this are the so-called transparency
provisions, i.e. legislation which lays down that a public take-over bid must relate to all
securities of the company to be taken over, and the provisions which render it possible to
make competing offers or of defensive measures.
The second type of provisions which can make hostile take-over bids more difficult form
part of the private law, and are known in the available literature as protective measures.
Although the need for protective measures is relatively minor for Belgian enterprises, we
must observe that Belgian company law presents several possibilities, and that the
companies accordingly use them in practice. Generally speaking, a distinction can be
made between four types of protective measures. In the first place we have the
nationality requirements. This concerns a method which is unknown in Belgium,
according to which a company reserves ownership over its shares to its own nationals.
Within the EC, such clauses are prohibited where they discriminate against the nationals
of another EC member state. The second category of protective measures is formed by
those which appear in the articles of association of companies or in agreements between
shareholders, and which subject the transferability of the shares of the company to
certain restrictions. A much-used formula applied in Belgium is that of the so-called
approval clauses and preemption clauses. The third category of protective mechanisms is
formed by those constructions which depart from the principles, applied in the ordinary
law, relating to the division of powers between the directors and the shareholders
of a company. These constructions have the object of diminishing the powers
of the shareholders for the benefit of the directors. This type of mechanism concerns
mainly the issuing of non-voting shares, special quorum and majority requirements,
voting restrictions and the technique known as the certification of shares. A similar
category is formed by those clauses which seek to protect the directors against the
consequences of an immediate removal which could be decided by the general meeting
of shareholders. Examples of this type of measure include the contracts of employment
which the director concludes with the company and the payments for loss of office which
he allocated to himself. The fourth category protective mechanisms concerns the socalled poison pills. These are constructions which remain non-operational as long as no
hostile take-over is threatened, but which, once the hostile company in question
manifests itself, cause a diminution in the latter's position or in that of the public
shareholders of the company. In Belgium, two constructions are usually applied, i.e. that
of the clause in the Articles of Association which empowers the board of directors to
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increase the share capital where a hostile take-over bid is made, and the issuing of
warrants or similar securities.
In addition, to the aforementioned protective mechanisms, companies have a number of
techniques available to them by which they can increase the stability of their
shareholders. This concerns more particulary the technique of issuing new shares, that of
cross participations and that of purchasing new shares issued by the company itself.
However, the use of such techniques is gradually being subjected to more and more
restrictions, so that at present the techniques in question only have limited use as
protective mechanisms.
The final topic dealt with by this paper is the extent to which Belgian company law
tolerates the use of defensive measures adopted by the board of directors of the company
which is about to effect a take-over. Under the cun·ent rules, the Belgian parliament has
followed the V.K. City Code by adopting the viewpoint that once a public take-over bid
has been made, it is for the shareholders to decide the fate of the company. As from this
time, the directors are no longer allowed to adopt measures which are capable of
depriving the shareholders of these various options. More particularly the directors are
not allowed to increase the share capital if this would lead to a dilution of the position of
the existing shareholders (including the bidder if the latter has, prior to the take-over bid,
accumulated a large shareholding in the company to be taken over). In exceptional
circumstances the board of directors may decide to issue shares in consideration for a
contribution in kind and in so doing disregard the preferential rights, if the board has
been empowered so to do by the General Meeting beforehand, i.e. before the take-over
bid was made public. Likewise the .board of directors may not, in the course of the takeover bid, perform any actions which could lead to an appreciable change in the
composition of the company's- assets and liabilities: -The purpose-of-this-provision-is
especially to prevent the sale of the company's ,crown jewels". Finally, the use oflockup options and similar mechanisms is also subject to the approval of the shareholders.
Even outside the context of take-over bids, the board of directors may not decide
independently to apply this type of construction; its use requires the approval of the
general meeting of shareholders.
2. Although Belgian company law provides a large number of protective mechanisms,
there are EC member states whose company law is even more tolerant in this regard.
Unlike Netherlands law, its Belgian counterpart does not allow the use of the so-called
,oligarchic clauses". These are constructions under which the board of directors
removes itself completely from any influence of the shareholders, and takes fully
independent decisions on proceedings within the company, including the appointment of
its own members.
There are also EC member states in which it is impossible to take over companies quoted
on the stock exchange because of so-called structural factors. This is, for example, the
case in France and Germany; moreover, structural factors also have a restraining
influence on hostile take-overs.
When elaborating their plans for harmonising company law in this respect, the EC
authorities will need to take these national differences into account if they wish to
establish a true level playing field.
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RESUMEN
PROTECCION JURfDICA CONTRA UNA ADQU!SICION (EFECTUADA POR
UNA ENTIDAD EXTRANJERA)

1. Diferentes normas juridicas tienden a dificultar la adquisicion (hostil) de una sociedad
anonima helga.
Una primera serie de normas juridicas queda expresada en algunos textos de ley que,
inspirados por distintos objetivos, someten las concentraciones de empresas a
procedimientos de inscripcion o de autorizacion administrativa. Asi, se aplican en
primer Iugar disposiciones legales respecto a adquisiciones por una sociedad extranjera.
Particularmente, para la oferta publica de adquisicion de valores de una sociedad helga
por un extranjero que no es un subdito de la C.E., se necesita la aprobacion del Ministro
de Hacienda. Ademas, en virtud de la ley sabre la expansion de 1970, se aplica una
obligacion de inscripcion administrativa para todas las adquisiciones extranjeras. En
segundo Iugar, los preceptos relativos al derecho de control de concentraciones y de
competencia tambien pueden oponerse a o impedir una adquisicion hostil. lnspirada por
la preocupacion de mantener la libre competencia entre empresas, esta en vigor, tanto a
nivel comunitario como nacional, una reglamentacion que somete las concentraciones
entre empresas a procedimientos particulares de control administrativo. En tercer Iugar,
dentro de determinados sectores, esta en vigor una legislacion especifica, que tiene como
objetivo organizar un control cautelar sobre las empresas activas dentro de los sectores
en cuestion. Esto es por ejemplo el caso para el sector bancario y de seguros. Con vistas
al mantenimiento de este control cautelar, la legislacion aludida somete la delegacion de
control sobre un banco o una compafiia de seguros a la exigencia de aprobacion previa
por la ,Commissie voor het Bank- en Financiewezen" (Comision para la Banca y las
Finanzas), o el ,Controledienst voor de Verzekeringen" (Servicio de Control para los
Seguros) respectivamente. Finalmente, Ia reglamentacion de adquisiciones tambien
puede dificultar las adquisiciones hostiles. Inspiradas a primera vista por un espiritu de
neutralidad, se constata que gran parte de las disposiciones fueron concebidas para
dificultar las adquisiciones hostiles. Un ejemplo tipico son los llamados preceptos de
transparencia, el precepto que determina que una oferta publica de adquisicion debe
guardar relacion con cada uno de los activos de la sociedad asi como la serie de
disposiciones normativas que permiten la organizacion de ofertas concurrentes o de
medidas de defensa.
Una segunda serie de normas que pueden dificultar adquisiciones hostiles son de derecho
privado, y en la literatura se conocen bajo el nombre de blindajes. Aunque la necesidad
de blindajes para empresas belgas es mas bien reducida, se puede constatar sin embargo
que el derecho de sociedades helga ofrece numerosas posibilidades y que, en la practica,
las sociedades tambien las utilizan. Grosso modo, se pueden distinguir cuatro tipos de
blindajes. En primer Iugar, se tienen las exigencias de nacionalidad. Se trata de una
tecnica poco utilizada en Belgica por la cual una sociedad reserva la titularidad de sus
acciones a los subditos nacionales. Dentro de la C.E., tales clausulas estan prohibidas en
la medida que tienen un efecto discriminatorio respecto de subditos de otro Estado
miembro de la C.E. Una segunda categoria de blindajes son las clausulas que aparecen
en los estatutos de la sociedad o en un convenio de accionistas, y que someten a
limitaciones la transmisibilidad de las acciones de la sociedad. En Belgica, son corrientes
las llamadas clausulas de aprobacion y los derechos de tanteo. Un tercer tipo de blindajes
son las construcciones que menoscaban los principios de derecho comun de division de
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las competencias entre los administradores y los accionistas de la sociedad. Estas
construcciones tienen como objetivo la reduccion de la posicion de dominio de los
accionistas en beneficio de los administradores. Se trata en particular de la emision de
acciones sin voto, exigencias de quorum y de mayor!a especiales, limitaciones del
derecho de voto y la tecnica de certificacion de acciones. Son de indole similar las
clausulas que pretenden proteger a los administradores contra las consecuencias de una
destitucion ad nutum que ser!a decidida por la Asamblea general de accionistas.
Ejemplos de esto son los contratos de trabajo que concluye el administrator con la
sociedad y las indemnizaciones por causa de despido que se convienen. La cuarta y
ultima categor!a de mecanismos de proteccion son las llamadas ,pfldoras venenosas".
Se trata de construcciones que se mantienen inoperantes mientras no haya amenaza de
adquisicion hostil, pero que, una vez que se manifiesta el adquirente hostil, conducen a
una debilitacion de su posicion o de la de los accionistas publicos de la sociedad. En
Belgica, son corrientes dos construcciones, a saber la chiusula estatutaria que autoriza al
organo de administracion a proceder a un aumento del capital social en caso de que se
presenta una oferta de adquisicion hostil, y la emision de warrants o derechos
semejantes.
Ademas de los blindajes citados, una sociedad tiene a su disposicion algunas tecnicas
especiales con las cuales puede incrementar la estabilidad de su accionariado. Se trata
mas patticularmente de la tecnica del aumento de capital, de las participaciones
redprocas y de la compra de las acciones propias. Sin embargo, gradualmente, el uso de
estas tecnicas esta sometido cada vez mas a restricciones legales, de manera que, hoy en
d!a, las tecnicas solo se prestan en una medida limitada a su uso como medio de
proteccion.
EI- ultimo- tema-del-que -trata-este--art!culo -es- la- medida -en--que- el derecho belga--de
sociedades tolera el uso de medidas de defensa por el organo de administracion de la
sociedad a comprar. Segtin los terminos de la reglamentacion, el legislador belga ha
adoptado la posicion, siguiendo el ejemplo del City Code del Reino Unido, de que, una
vez que existe une oferta publica de adquisicion, corresponde a los accionistas decidir
acerca del futuro de la sociedad. A partir de ese momento, los administradores ya no
pueden realizar actos que restrinjan a los accionistas esta posibilidad de opcion. Mas
particularmente, los administradores no pueden proceder a aumentar el capital social si
esto condujera a un debilitamiento de la posicion de los accionistas existentes (entre los
cuales se encuentra el postor, en caso de que este hubiera adquirido una participacion de
acciones en la sociedad a absorber previamente a la oferta de adquisicion). Pero,
excepcionalmente, el organo de administracion puede acordar la emision de acciones
para hacer frente a una aportacion en especie con menosprecio del derecho de
suscripci6n preferente, si tiene la autorizacion previa de la Asamblea general, es decir
antes de la publicacion de la oferta de adquisicion. En el mismo sentido, durante el
per!odo de validez de la oferta, el 6rgano de administracion no puede realizar actos que
conduzcan a una modificacion sensible de la composicion del activo o del pasivo de la
sociedad. Esta disposicion pretende evitar la venta de los mejores elementos
patrimoniales de la sociedad. Finalmente, tambien el uso de opciones de bloqueo y de
construcciones semejantes esta sometido a la regia de la aprobacion de los accionistas:
incluso al margen de toda oferta de adquisici6n, el organo de administracion no esta
facultado a decidir con independencia de utilizar este tipo de construcciones, ya que se
necesita la aprobacion de la Asamblea general de accionistas en este supuesto.
2. Aunque el derecho de sociedades belga ofrece numerosas posibilidades de proteccion,
hay Estados miembros de la C.E. en que el derecho de sociedades es aun mas tolerante.
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A diferencia del derecho holandes, la ley de sociedades belga no perrnite por ejemplo el
uso de llamadas ,chiusulas oligarquicas". Se trata de construcciones en las cuales el
6rgano de administraci6n se sustrae completamente a la influencia de los accionistas, y
decide de manera totalmente discrecional sobre la marcha de los asuntos propios dentro
de la sociedad, incluso sobre el nombramiento de sus propios rniembros.
Ademas, hay algunos Estados rniembros de la C.E. en los que resulta imposible la
adquisici6n de sociedades cotizadas en la Bolsa por lo que se llama factores
estructurales. Esto es por ejemplo el caso para Francia y Alemania; ademas, en
Belgica tambien los factores estructurales tienen un importante efecto inhibidor contra
adquisiciones hostiles.
En sus planes de armonizaci6n del derecho de sociedades en esta materia, los organismos
comunitarios tendran que darse cuenta de estas diferencias nacionales, si quieren realizar
efectivamente un level playing field.
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