DE NIEUWE STRUCTUUR VOOR DE
GROTE NEDERLANDSE VENNOOTSCHAP (•)
door K. WIERSMA
Hoogleraar aan de Universiteit te Leiden

In Nederland verkeert het vennootschapsrecht, in het bijzonder
dat van de handelsvennootschap die rechtspersoon is (1), in een toestand die men zonder overdrijving een versnelde ontwikkeling kan
noemen. Verscheidene belangrijke wijzigingen van het Wetboek van
Koophandel en aanverwante wetten zijn in de vorige kabinetsperiode
tot stand gekomen en ingevoerd (2). In afwachting van de praktische
uitwerking van deze wijzigingen werd reeds in november 1970 een
antwerp van wet tot invoering van hoek 2 van het Nieuw Burgerlijk
Wetboek ingediend, dat a.m. beoogt het recht van de besloten en de
naamloze vennootschap (hierna te noemen resp. b.v. en n.v.) over te
brengen naar het nieuwe rechtspersonenrecht (3). En inmiddels heeft
de nieuwe regering al haar voornemen tot het indienen van verdere
voorstellen tot hervorming van het ondernemingsrecht aangekondigd.
1.

Voor een overzicht van deze en andere nag in voorbereiding ver-

(•) De tekst is de bewerking van een op 19 april 1971 voor studenten van de Faculteit
der Rechtsgeleerdheid te Gent gehouden gastcollege.
(I) Net Nederlandse recht kende tot voor kort - nl. tot het in werking treden op 29
juni jl. van de wet van 3 mei I97I (S. 286)- geen afzonderlijke rechtsvorm voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Deze vennootschappen waren derhalve (en zijn nag) naamloze vennootschappen, zij het dat daarvoor enkele bijzondere
bepalingen, met name op het gebied van de publikatie van de jaarrekening golden. Te
verwachten valt dat een groot dee! van deze besloten ( naamloze) vennootschappen- de schattingen liggen in de buurt van 30.000- zal worden omgezet in de nieuwe rechtsvorm b.v.;
de aanpassingstermijn hiervoor bedraagt I 8 maanden.
(2) Recentelijk ingevoerd zijn: a) op 21 juni I97I de wet van 29 april 1971 tot aanpassing
van de Nederlandse wetgeving aan de eerste E.E.G.-richtlijn (S. 285); b) op 29 juni I97I
de in noot I genoemde wet van 3 mei 1971 (S. 286) en een wet van dezelfde datum (S. 287)
tot aanpassing van de wetgeving i.v.m. de regeling van de b.v.; c) eveneens op 29 juni
1971 de wet van 3 mei I97I, tot wijziging van de artikelen 36e en 45d W.v.K. (S. 288),
(ministeriele verklaring van geen bezwaar); d) op I juli I97I de wet van 6 mei I97I (S. 289)
(structuur naamloze en besloten vennootschap) behoudens enkele onderdelen die op I januari 1973 in werking treden.
Reeds eerder ingevoerd: op I januari I97I de wet van Io september 1970 op het enqueterecht (S. 4rr); op r april I97I de wet van 28 januari 197I op de ondernemingsraden (S. 54)
en op I mei I97I de wet van ro september I970 op de jaarrekening van ondernemingen
(S. 4I4).
(3) Ontwerp van wet van 4 november I970, nr. uoos.

kerende wijzigingen verwijs ik naar elders (I). Hier beperk ik mij in
het bijzonder tot een van de meest principiele wijzigingen van het
vennootschapsrecht, nl. de wet van 6 mei I97I (S. 289) houdende
voorzieningen met betrekking tot de structuur der naamloze en besloten vennootschap. Samen met de wetten op het enqueterecht en
op de j aarrekening van ondernemingen (beide van I o september
I970, resp. S. 4I I en S. 4I4) en met de wet van 28 januari 1971
op de ondernemingsraden (S. 54) kan de structuurwet beschouwd
worden als een uitvloeisel van de adviezen welke de Commissie Ondernemingsrecht (zg. Commissie Verdam) in I964 uitbracht over de
herziening van het ondernemingsrecht, al hebben de voorstellen van
de Commissie juist op het punt van de structuur de meest principiele
wijziging ondergaan (2). Dit heeft intussen niet afgedaan aan de in deze
wetten gehandhaafde oorspronkelijke doelstelling om oak in het
vennootschapsrecht op enkele belangrijke punten recht te laten wedervaren aan de ondernemingsgedachte. De gedachte nl. dat de organisatorische eenheden, waarin de voortbrenging van goederen en diensten in onze samenleving plaatsvindt, uit een sociaal-economisch
oogpunt niet uitsluitend kunnen blijven beschouwd worden als
prive-organisaties van kapitaalverschaffers, maar mede gezien moeten
worden als maatschappelijke samenwerkingsverbanden van kapitaal
en arbeid gevormd door verschillende groeperingen, ieder met een
eigen inbreng en een eigen functie (3). Het gaat daarbij niet alleen
om een maatschappelijk gewenste vergroting van openheid en openbaarheid in het bedrijfsleven maar met name oak om de juridische
erkenning van de belangrijke positie welke de werknemers in de onderneming innemen. De uitdrukking van die erkenning in rechtsregels
mag niet beperkt blijven tot het arbeidsrecht, maar moet oak haar
plaats vinden in het vennootschapsrecht.

(r) BouKEMA, C.A., Vernieuwingen in het vennootschapsrecht, T.V. V.S., r3de jaargang
nr. I I en 12 en Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, 45ste jaargang,
nr. r en 2; - SLAGTER, W.J., Nieuw vennootschaps- en ondernemingsrecht, T.V. V.S.,
juni 1971, r82, r8s.
(2) Met name doordat de wetgever is afgeweken van de voorgestelde benoeming van
commissarissen door werknemers en gekozen heeft voor het door de Sociaal-Economische
Raad voorgestelde systeem van gematigde cooptatie, waarover nader verder, nr. 6.
(3) Uitvoerig wordt deze gedachte uitgewerkt in het op 19 september 1969 uitgebrachte
advies van de Sociaal Economische Raad inzake de herziening van het onderneminJ;J:srecht
(Publicaties S.E.R., 1969, nr. 14), waarover o.m. VERDAM, P.J., Het S.E.R. advies over de
ondernemingsstructuur, N. V., 47, nr. 9; - LowENSTEYN, Het advies van de Sociaal-Economische Raad over de wijziging van de structuur van de naamloze vennootschap, ibidem; SANDERs, P.J., Het S.E.R. advies - een stille revolutie, T.V. V.S., 13de jaargang, nr. 2;
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In de nieuwe regeling van het enqueterecht vindt men deze gedachte terug in de toekenning van de bevoegdheid om de rechter te
verzoeken een enquete te gelasten aan een werknemers-vereniging die
in de onderneming werkzame personen onder haar !eden telt, tenminste twee jaar rechtspersoonlijkheid bezit en die statutair ten doel
heeft de belangen van haar !eden te behartigen.
In de wet op de jaarrekening wordt, behalve met de wenselijkheid van
openheid en openbaarheid omtrent elementaire financiele gegevens
bij grate ondernemingen in het algemeen, in het bijzonder met de
belangen van werknemers rekening gehouden doordat publikatie van
vrijwel de voiledige balans met accountantsverklaring moet plaatsvinden bij iedere n.v. en bij de b.v. zodra deze niet aileen minstens
acht miljoen activa maar ook 100 werknemers omvat. Daarnaast
geeft hoofdstuk IV van deze wet aan iedere belanghebbende het recht
een onderneming te dagvaarden en van deze te vorderen dat zij haar
jaarrekening inricht conform de bij rechterlijk bevel te geven aanwijzingen; onder deze belanghebbenden zuilen in ieder geval de werknemers en hun organisaties begrepen moeten worden.
Een in de praktijk voor de werknemers nog belangrijker waarborg
voor inspraak en medezeggenschap brengt de nieuwe wet op de ondernemingsraad, die trouwens niet aileen geldt voor ondernemingen in de
gebruikelijke zin van produktieeenheden maar voor ,elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband,
waarin krachtens arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht", inits
daarbij tenminste 100 personen werkzaam zijn (1). De nieuwe ondernemingsraden bestaan uit een voorzitter uit het bestuur van de onderneming en voorts uit een aantal door de in de onderneming werkzame
personen uit hun midden gekozen leden. De vergaderingen van deze
ondernemingsraden moeten voor een deel (twee keer per jaar) betrekking hebben op de algemene gang van zaken bij de ondernetning,
waarbij in het bijzonder de jaarrekening (balans, winst en verliesrekening met toelichting) besproken moet worden. Daarnaast kent de
wet voor sommige besluiten in ondernemingsverband (voornamelijk
betreffende arbeidsaangelegenheden) aan de raad medebeslissingsrecht toe, terwijl voor andere besluiten (o.m. bedrijfsbeslissingen als
overdracht van zeggenschap, aangaan of verbreken van duurzame
samenwerking met andere ondernemingen, beeindiging, inkrimping,
2.

(1) Voor de overheid geldt de verplichting aileen wanneer zij een privaatrechtelijke rechtsvorm gebruikt voor haar activiteiten.

uitbreiding of andere WlJZlgmg van werkzaamheden) voorafgaand
advies van de raad nodig is, zij het dat deze verplichting wordt omgezet in een mededelingsplicht omtrent een genomen besluit wanneer
zwaarwichtige belangen van de onderneming of van bij de onderneming betrokken belanghebbenden zich tegen voorafgaand advies
verzetten.
3· Voor deze en andere vormen van inspraak en medezeggenschap
aan werknemers zijn uiteenlopende argumenten aangevoerd, waarbij
zowel het algemeen als het groepsbelang betrokken zijn (r). Zo is uit
een oogpunt van algemeen belang vooral gewezen op de noodzaak
van stimulering van het verantwoordelijkheidsgevoel bij werknemers,
mede in verband met de wenselijkheid van verdere democratisering
van de maatschappij als geheel, met name bij eenheden voor het
beleid waarvan geen openbare verantwoordingsplicht bestaat. Uit
een oogpunt van groepsbelangen is vooral aangevoerd dat werknemers
belang hebben bij continuiteit van de onderneming, waaruit moet
volgen dat bepaalde vitale beslissingen niet zonder medewerking van
mede door of namens hen samengestelde organen kunnen worden getroffen. Ik kom op deze argumenten in het verband van de structuurwet nag terug (2).
In de rechtsliteratuur is oak nag wei een ander argument aangevoerd,
nl. dat deze recente hervormingen van het ondernemingsrecht oak
gezien moeten worden in het Iicht van de algemene lijn van ontwikkeling in het civiele vennootschapsrecht. Men doelt dan op de wending
in de rechtsopvattingen volgens wEdke de principiele samenwerkingsvorm van een naamloze vennootschap niet meer gezien moet worden
als een contractuele betrekking maar als een zelfstandige, door eigen
regels beheerste rechtsfiguur. In deze, zgn. institutionele opvatting, die
in Nederland in de rechtspraak zowel als in de doctrine de overhand
begint te verkrijgen (3), zijn oak de interne rechtsbetrekkingen in de
vennootschap losgemaakt van de oorspronkelijke overeenkomst tussen
oprichters en worden deze als niet-contractuele verhoudingen voor(1) Zie daarover i.h.b. de Memorie van toelichting op het structuurontwerp, blz. 8.
(2) Zie verder, nr. 5·
(3) H.R., 8 april 1938, N.J., 1076;- H.R., 16 juni 1944, N.J., 443 over de gebondenheid
van aandeelhouders aan de statuten; - H.R., I april 1949, N.J., 465 over het onderscheid
tussen het belang van aandeelhouders en dat van de vennootschap; - H.R., 21 januari
1955, N.J., 1959, 43 over de verhouding tussen bestuur en algemene vergadering van aandeelhouders; - vgl. ook: VANDER HEYDEN-VANDER GRINTEN, Handboek voor de naamloze
vennootschap naar Nederlands recht, achtste uitg., blz. 36 en 37; - NoLnus, Ongeldigheid
van besluiten van de naamloze vennootschap, Deventer, 1969, blz. 4 e.v. en i.h.b. de schrijvers
geciteerd op biz. 6.
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namelijk bepaald door de wettelijke regels en door de statuten. Als
gevolg van deze de-contractualisering kunnen de in algemene vergadering bijeen zijnde aandeelhouders niet meer beschouwd worden
als de hoogste macht in de vennootschap, die zonodig ook de statuten
terzijde zouden kunnen stellen. Ook in die vergadering zijn aandeelhouders immers gebonden aan het objectieve vennootschapsrecht dat
bij zwijgen van wet en statuten moet worden afgeleid uit een aan het
doel van de vennootschap getoetste afweging van belangen van
organen en groeperingen die ten nauwste bij de verwerkelijking van
dat doel betrokken zijn.
Hoewel deze beide lijnen van recente rechtsontwikkeling, die van de
institutionalisering van de n.v. en die van de toekenning van medezeggenschap aan de ondernemingsfactor arbeid, zeker punten van
overeenstemming hebben, mag men ze niet over een kam scheren.
Institutionalisering betekent op zich zelf niet meer dan dat de rechtsbetrekkingen binnen de n.v.losgemaakt worden van de overeenkomst,
niet dat deze daarom mede bepaald worden door medezeggenschap
van participanten in de onderneming. Ook mag het feit dat binnen
het vennootschapsrecht bepaalde bevoegdheden worden toegekend
aan een ondernemingsorgaan als de ondernemingsraad geen reden
geven de n.v. (en c.q. ook de b.v.) enkel te zien als de organisatiestructuur van de onderneming. Uit een oogpunt van sociaal-economische politiek mag dat juist zijn, juridisch blijft de vennootschap
ook dan een zelfstandige eenheid binnen het geheel van de onderneming (r), nl. een rechtspersoon naar privaatrecht, wat iets anders
is dan de organisatiestructuur van een begrip onderneming, dat naar
het recht geen vaste maar een steeds wisselende betekenis heeft. Als
rechtspersoon is de vennootschap ook eigenaar van het ondernemings-

(r) Anders: SANDERS, P., Nieuwe wijn in oude zakken, T.V.V.S., 14de jaargang, nr. 2,
so e.v., dieter plaatse in het bijzonder bezwaar maakt tegen enkele passages uit de Memorie
van antwoord op het ontwerp structuurwet, waarin gesproken wordt over de n.v. .,als
organisatie der kapitaalverschaffers". Het feit dat bij n.v.'s van een bepaalde omvang ook
een rechtspositie toekomt aan niet door of namens aandeelhouders benoemde organen
(i.e. de ondernemingsraad) mag echter niet de ogen doen sluiten voor het even concrete
feit dat het n.v.-recht voor een groot dee! nog bestaat uit regelingen van rechten en
plichten van aandeelhouders. Als Sanders ook : VAN ScHILFGAARDE, P., De stand van zaken
met betrekking tot de nieuwe vennootschapswetgeving, T.V. V.S., 1971, 197 e.v., i.h.b., 202;
- als in de tekst : DE DrE, B.C., Vennootschapsrecht als ondernemingsrecht, S.E. W., 1970,
487 e.v. die spreekt van .,inenting van de bestaande vennootschapsvormen met ondernemings- en medezeggenschapsserum "zonder onderneming en vennootschap te Iaten
samenvallen; - DRroN, T., De uitwerking van de structuurhervorming voor concerns en
i.h.b. voor internationale verhoudingen, S.E. W., 1970, 547 i.h.b., 548 en 553·
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vermogen, waarvan het saldo na liquidatie van baten en schulden toekomt aan aandeelhouders. Binnen het verband van de vennootscl;lap
bestaan er verder een aantal bijzondere rechtsbetrekkingen zoals ·die
tussen rechtspersoon en aandeelhouder, en die tussen de organen
onderling. Het feit dat die rechtsbetrekkingen zich in die vorm niet
voordoen in andere ondernemingen maakt het meer voor de hand
liggend ze te beschouwen als onderdelen van vennootschapsrecht dan
van ondernemingsrecht. Hieraan staat niet in de weg dat bepaalde
vennootschapsorganen, zoals bestuur en commissarissen tegelijk met
de leiding van de vennootschap en met die van de onderneming
belast zijn. Juist dit laatste kan ei toe leiden, zoals hierna zal blijken,
aan deelnemers in de onderneming, met name aan de factor arbeid,
medezeggenschap in de benoeming van bestuurders en commissarissen toe te kennen. Het orgaan dat die medezeggenschap uitoefent,
in casu de ondernemingsrmtd, wordt daardoor echter nag geen vennootschapsorgaan (I), nude instelling daarvan, zoals hierboven bleek,
niet afhankelijk is van het bestaan van een n. v. maar van dat van een
organisatorisch verband van bepaalde omvang, onverschillig de rechtsvorm en ongeacht wie er eigenaar is van het vermogen.

4· Onder de vier hierboven onder I genoemde hervormingswetten
neemt de structuurwet vooral in twee opzichten een bijzondere positie
in : a) doordat de nieuwe structuur aileen verplicht wordt g~steld
voor de zgn. grate vennootschappen in n.v. of b.v. vorm; b) doordat
voor deze categorie betrekkelijk ingrijpende wijzigingen in het regiem
worden ingevoerd.
Aan deze hoofdinhoud van de wet gaan enkele algemene, d.w.z.
voor aile vennootschappen geldende, bepalingen vooraf. Deze brengen in de eerste plaats een aantal wijzigingen in het W.v.K. waardoor
de rechtspositie van certificaathouders (2) wordt versterkt. En wel
in die zin dat aan deze certificaathouders een aantal bevoegdheden
worden toegekend i.h.b. betreffende het vergaderen en de besluit-

(r) Aldus SANDERS, art. cit., biz. 52, die m.i. over het hoofd ziet dat de wet op de ondernemingsraden de instelling van een ondernemingsraad verbindt aan het bijzondere begrip
onderneming in de zin van die wet, niet enkel aan een op het behalen van winst gerichte
vennootschap of andere rechtspersoon.
(2) Bij certificaathouders valt hier te denken aan de betekenis waarin deze term in het
Nederlands vennootschapsrecht ingeburgerd is, te weten houders van certificaten uitgegeven door administratiekantoren van aandelen die staan ten name van het kantoor. De
certificaathouder heeft derhalve slechts een persoonlijk recht tegenover het administratiekantoor dat eigenaar van het aandeel is. Vgl. over voor en tegen van deze praktijk : VAN DER
HEYDEN-VAN DER GRINTEN, Handboek, biz. 287 e.v.
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vorming buiten de vergadering, die ook aan aandeelhouders toekomen.
Dit nochtans zonder dat certificaathouders daardoor pseudo-aandeelhouders worden : stemrecht komt hun niet toe en ook overigens
blijven hun nieuwe bevoegdheden beperkt tot het uitoefenen van
invloed ter verdediging van financiele belangen (1). Ook deze bevoegdheden worden dan nog aileen toegekend in het geval waarin de
vennootschap zelf heeft meegewerkt aan de certificering van de aandelen; zij gel den niet wanneer deze buiten haar om is gegaan.
Een tweede groep voorafgaande nieuwe regels betreft het commissariaat in het algemeen, i.h.b. de taak van commissarissen. Op
dit punt is er een opmerkelijk verschil tussen het Belgische en het
N ederlandse recht blijven bestaan. Anders dan in Belgie stelt ook de
nie uwe wet het commissariaat niet verplicht.
Dit hangt samen met de hierboven (blz. 387, noot 1) reeds gereleveerde
frequente toepassing van de n.v. vorm ook voor kleinere ondernemingen waarbij de directeur praktisch of helemaal enig aandeelhouder is en waarbij de commissaris dus moeilijk namens aandeelhouders toezicht op de directie kan uitoefenen.
Ten aanzien van de taak van de raad van commissarissen (welke ook
uit een lid kan bestaan) vult de structuurwet de leemte aan welke de
wet van 1928, waarin iedere omschrijving daarvan ontbrak, op dit
punt vertoonde. In de nieuwe omschrijving van artikel so, tweede
lid, die op zichzelf weliswaar niet veel nieuws bevat (2), omvatten de
wettelijkeverplichtingen van commissarissen niet aileen, zoals inBelgie,
het uitoefenen van toezicht op het bestuur maar ook het geven van
advies aan dit bestuur.
Voorwerp van toezicht zijn het beleid van het bestuur en de algemene
gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Ten aanzien van beide, toezicht en advies, eist de wet verder
dat commissarissen zich richten ,naar het belang van de vennootschap
en de met haar verbonden onderneming". Met deze omschrijving
heeft de wetgever zich, evenals de S.E.R. in zijn advies van september
1969, willen distancieren van het voorstel van de Commissie Ondernemingsrecht (Commissie Verdam) volgens hetwelk de taak van
commissarissen zou moeten worden gerelateerd aan het algemeen

(r) Zie over deze bepalingen verder : TREURNIET, W.C., Certificaten, N. V., 48, 146 e.v.
(2) Vgl. : HAARDT, W.L. en GROSHEIDE, D.W.O.A., De Commissaris, prae-adviezen
Broederschap der Candidaat-Notarissen, 1969.
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belang (1). De nieuwe formulering sluit aan op een arrest van de
Hoge Raad (2), volgens hetwelk commissarissen zich hebben te richten naar het belang van de vennootschap en dit moeten doen overwegen hoven de belangen van welke aandeelhouder ook. Dit is met
name van belang bij emissie van aandelen waarbij de belangen van een
of meer aandeelhouders tegen die van de vennootschap kunnen
indruisen. Tenslotte wordt met de nevenstelling van de belangen
van vennootschap en onderneming beoogd dat commissarissen niet
aileen zullen letten op de belangen van aandeelhouders maar ook op
die van werknemers.
Tot zover de algemene taakomschrijving voor commissarissen, die
dus geldt voor iedere vennootschap waarbij een raad van commissarissen is ingesteld; op de bijzondere taken van commissarissen bij de
grate vennootschappen, waar deze raad verplicht is, kom ik verder
in nr. 7 terug. Van belang is nog dat voor de gewone (niet grate)
vennootschap de benoeming van commissarissen blijft bij de algemene
vergadering van aandeelhouders. De wet verlangt dat bij voordracht
of aanbeveling een opgave wordt gedaan omtrent personalia als leeftijd (maximaal 71 jaar), beroep, beklede betrekkingen en vervulde
commissariaten.
5· Wat betreft hetgeldingsgebied van de nieuwe vennootschappelijke
structuur moet allereerst onderscheiden worden tussen het dwingend
en het aanvullend karakter van de wettelijke bepalingen. Dwingend
wordt het nieuwe regiem- behoudens de nog te bespreken uitzonderingen - voorgeschreven voor de zgn. grate n.v. en b.v. Voor
andere vennootschappen stelt artikel 52g buiten twijfel dat zij de
bijzondere regeling geheel of ten dele vrijwillig kunnen aanvaarden.
De gedachte om de verplichte werking van een bijzondere structuur
te beperken tot de grate vennootschappen - in casu tot die met
ondernemingen van ten minste 10 miljoen eigen kapitaal en van in
de regel tenminste 100 werknemers (3)- is afkomstig van de S.E.R.
(I) Gerelateerd in die zin dat cornmissarissen binnen het raam van het algemeen belang
hun taak ten behoeve van het geheel der belangen van de vennootschap en van de met haar
verbonden ondernemingen zouden vervullen. Vgl. ook : artikel z wet op de bedrijfsorganisatie I950 (S. K. n). Over de verhouding tussen algemeen belang en ondernemingsbelang
in het algemeen BouKEMA, C.A., Algemeen belang en ondernemingsbelang in het nieuw ondernemingsrecht, in feestbundel BEEKHUIS, biz. 53 e.v. Even sceptisch als Beukema over de
mogelijkheid om een geobjectiveerd algemeen belang los te maken van elkaar afwisselende
doelstellingen van overheidsbeleid : DECLERK, D., R. W., I967-68, 513 e.v.
(2) H.R., I april I949• N.J., 465.
(3) Hier komt het in het kort op neer. Letterlijk eist de wet in artikel 52c zowel dat er
krachtens wettelijke verplichting een ondernemingsraad is als dat er bij de vennootschap
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In de Memorie van toelichting van de structuurwet (nr. 2 tot en met 4)
wordt er op gewezen dat juist bij ondernemingen van deze en grotere
omvang beperking van de zeggenschap van aandeelhouders - a.m.
door oligarchische constructies en certificering van aandelen (zie
hierboven, biz. 392, noot 2) - in de praktijk gebruikelijk is (1). Van
de raden van commissarissen bij deze ondernemingen kan men niet
zeggen dat zij zich kunnen beperken tot het behartigen van de belangen van aandeelhouders en het uitoefenen van toezicht namens
deze. Veeleer vormen commissarissen bij de moderne grate onderneming het orgaan dat in zelfstandigheid het geheel van de bij de
vennootschap en haar onderneming betrokken belangen moet behartigen zonder zich te veel aan een bepaald groepsbelang gebonden
te mogen voelen. Van deze groepsbelangen hangen die van werknemers veelal af van persoonlijke omstandigheden als leeftijd, duur van
het dienstverband, mate van geschooldheid en specialisatie, maar oak
van de situatie op de arbeidsmarkt. Daarbij wordt in de grotere
onderneming de positie van het personeel door taakverdeling veelal
sterk geschakeerd hetgeen leidt tot meer formeel-hierarchische verhoudingen. Als gevolg daarvan kunnen slechts enkelen de draagwijdte
overzien van de ingewikkelde vraagstukken waarover de Ieiding
beslissingen moet nemen. Niettemin zijn die beslissingen vaak van
zo verstrekkende betekenis voor het personeel dat, aldus de M.v. T.,
naar moderne maatschappelijke opvattingen een zekere medezeggenschap gerechtvaardigd is. In dit verband worden de verschillende
gezichtshoeken waaruit men dit medezeggenschap kan beschouwen,
hierboven in nr. 3 in het algemeen reeds genoemd, in de toelichting
nader uitgewerkt. (Vgl. biz. 8). Daarbij wordt er in het bijzonder op
gewezen dat oak werknemers een deel van het risico van de onderneming dragen, nl. door de mogelijkheid van ontslag bij een slechte
gang van zaken. Minder dan aandeelhouders zijn zij in de gelegenheid
dit risico, dat niet zuiver financieel is, te spreiden. Juist het bestaan
van dit risico rechtvaardigt het aan een werknemer een soortgelijke

en haar dochters tezamen in de regel minstens roo arbeiders in Nederland werkzaam zijn.
Hoewel de wet op de ondernemingsraden in het laatste geval een ondernemingsraad ook
verplicht stelt, zijn de twee criteria naast elkaar in zoverre geen pleonasme omdat de verplichting tot het hebben van een ondernemingsraad krachtens ministeriele verordening
o.g.v. artikel 3 van die wet ook gesteld kan worden voor ondernemingen van minder dan
roo werknemers, terwijl omgekeerd volgens artikel 4 van die wet ook ondernemingen
met roo of meer werknemers van de verplichting tot het hebben van een ondernemingsraad vrijgesteld kunnen worden.
(r) Vgl. : UNrKEN VENEMA, C.AE., Oligarchische regelingen ten aanzien van de grate n.v.,
N.V., 48, r3o e.v.

395

invloed toe te kennen ten aanzien van de vennootschap als aan een aandeelhouder ( 1).
Bij de verwerkelijking van de medezeggenschap moet aan de andere
kant gelet worden op eisen van doelmatigheid en op beperkingen die
de concurrentiestrijd oplegt. In overeenstemming met een door
Zeylemaker in 1946 reeds voorziene constructie (z) die sindsdien
hoe Ianger hoe meer aanvaard is en in Duitsland reeds in 1951 in
de wet is neergelegd, is daarom, evenals in het S.E.R.-advies van
september 1969, gekozen voor een systeem van indirect medebeslissingsrecht, te verwerkelijken door : a) de wijze van benoeming
van leden van de raad van commissarissen en b) de concentratie van
een aantal bevoegdheden bij deze raad.
Bij het tot stand komen van de wet hebben zowel deze principiele
beschouwingen over medezeggenschap bij grate ondernemingen als
uitwerking daarvan de- verder in nr. 6 en 7 nog te bespreken- in
en buiten parlement kritiek uitgelokt. Zoals te verwachten was
beweegt die kritiek zich tussen twee uitersten. Enerzijds principiele
verwerping van medebeslissingsrecht voor werknemers, anderzijds
opeising van verdergaande bevoegdheden dan de wet thans toekent
voor deze categorie van participanten in de onderneming.
Volledig afgewezen wordt het medebeslissingsrecht, ook in de indirecte vorm van de structuurwet, door degenen die dit strijdig achten
met de rechten van aandeelhouders, weinig daarvan veiwachten op
het punt van verbetering van de onderlinge verhoudingen in de
onderneming en in het algemeen beducht zijn voor schade aan de
kredietpositie van de grate vennootschap op de nationale en de internationale kapitaalmarkt (3). Aan de andere kant is bij het tot stand

(I) Anders: LoWENSTEYN, F.J.W., Het advies van de Sociaal-Economische Raad over de
wijziging van de structuur van de Naamloze Vennootschap, N.Y., 47, I40 e.v., die van
mening is dat een regeling waarbij de werknemer schadeloos wordt gesteld voor de door
hem tengevolge van verkeerd beleid geleden schade, de voorkeur verdient hoven een
regeling waarbij hij ten aanzien van dit beleid zeggenschap krijgt en op grond daarvan
risico draagt; - vgl. : art. cit., biz. I45-46.
(2) ZEYLEMAKER, Jb, Verleden, heden en toekomst van de naamloze vennootschap, R.M.
Themis, 1946, 58I e.v., i.h.b. biz. 663-665. Zie van dezelfde schrijver ook bijdragen over
het S.E.R.-advies van september I969 in W.P.N.R., 5I04.
(3) In die zin PosTHUMUS MEYES, W.C., Wetsvoorstel tot wijziging van het W.v.K., T.V.
V.S., I3de jaargang, nr. I I; - MATHIJSEN GERST, G.E., Bezinning over de structuurwijziging van de onderneming, T.V. V.S., I4de jaargang, nr. 2, 53 e.v.; - fundamentele kritiek
op het systeem van de wet oak bij }ANSZ, H.J., Het wetsontwerp inzake de structuur van de
naamloze en besloten vennootschap, T.V. V.S., 14de jaargang, nr. 2, biz. 33, die er terecht
opwijst dat de argumentatie voor overheveling van bevoegdheden van aandeelhouders naar
een verplichte raad van commissarissen niet geldt voor een grate b.v., waarvan de aandelen nag in handen zijn van een kleine kring van aandeelhauders; - vgl. oak : LoWENSTEYN in zijn in naot (r) genaemde bijdrage.

komen van de wet door de parlementaire oppositie in het Voorlopig
verslag aangedrongen op verdergaande bevoegdheden voor werknemers en hun vertegenwoordigers, met name op toekenning van het
·recht tot rechtstreekse verkiezing van commissarissen (1). Naar aanleiding van deze en andere opmerkingen is in de Memorie van antwoord
nag eens een principiele uiteenzetting gegeven van de visie van de
Regering die aan de wettelijke regels omtrent de verhouding tussen vennootschap en onderneming ten grondslag ligt. In deze visie mag, zoals
hierboven in nr. 3 al ter sprake kwam, de vennootschap niet met
de onderneming vereenzelvigd worden. Zij vervult daarin aileen de
functie van kapitaalverschaffing en staat als zodanig juridisch naast
de onderneming, al is zij door haar doelstelling economisch ten
nauwste daarmee verbonden. Anderzijds zijn de werknemers, wier
functie zeker even essentieel voor de onderneming is, als zodanig
niet vertegenwoordigd in de vennootschap. Niettemin wordt hun tach
in zover zeggenschap daarin toegekend dat zij voor de benoeming
van commissarissen hun instemming moeten geven. Het orgaan
waarbij deze benoeming en die van het bestuur berust, de raad van
commissarissen, is daardoor uitgegroeid van vennootschapsorgaan tot
het algemeen vertrouwenscollege van de onderneming.
In het vervolg van de parlementaire behandeling heeft de meerderheid
van beide kamers zich achter deze visie gesteld. Slechts op enkele,
punten heeft het oorspronkelijke antwerp wijziging ondergaan. Bij
amendement-Rietkerk (2) is aanvaard de mogelijkheid van instelling
van een commissie van aandeelhouders, waaraan de algemene vergadering van aandeelhouders bepaalde bevoegdheden kan overdragen. Opgeheven is de in het antwerp oorspronkelijk opgenomen
beperking van het aantal door de overheid te benoemen commissarissen tot een derde. Voorts is t.a.v. besluiten over commissarissenbenoemingen stemrecht ontnomen aan de voorzitter van de ondernemingsraad, die iinmers zelf bestuurder van de vennootschap is
(vgl. hierboven, nr. 2).
6. De inhoud van het nieuwe regiem voor de raad van commissarissen
bij de grate vennootschappen laat zich grosso modo verdelen in regels

(r) Voorlopig verslag, (Ontwerp I075I, stuk nr. 8), biz. 2. Ook jANSZ, art. cit., biz. 36,
voelt meer voor een representatiesysteem met beperking van het aantal door werknemers
te benoemen commissarissen, als voorgesteld door de Commissie Verdam.
(2) Vgl. ook: RIETKERK, J.G., De bevoegdheidsverdeling tussen bestuur, raad van commissarissen, algemene vergadering en ondernemingsraad, N.V., 48, 127, i.h.b. biz. 129, rechterkolom.
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betreffende de benoeming van commissarissen en regels betreffende
de bevoegd heden van de raad.
Voor de benoeming heeft de wet gekozen voor een stelsel van gematigde
cooptatie. Cooptatie doordat de cpmmissarissen volgens het nieuwe
artikel 52h worden benoemd door de raad van commissarissen zelf,
niet meer door de algemene vergadering van aandeelhouders (I).
Gematigde cooptatie doordat de wet door wederzijdse toekenning
van rechten van voordracht en veto de invloed van de ondernemingscomponenten kapitaal en arbeid gelijkelijk waardeert en enerzijds aan
de algemene vergadering van aandeelhouders, anderzijds aan de
ondernemingsraad zowel een recht van aanbeveling als van veto
toekent. Dit veto kan zowel worden uitgeoefend op grand van de
verwachting dat de voorgedragen persoon ongeschikt zal zijn (z) als
op grand van de samenstelling van de raad. Worden een of meer van
zulke bezwaren niet erkend, maar, na mededeling van deze nieterkenning, oak niet ingetrokken door het orgaan dat ze heeft aangevoerd, dan kan de raad van commissarissen aan de Sociaal Economische Raad vragen het bezwaar ongegrond te verklaren. Tegen de
uitspraak van de S.E.R., die eerst gegeven wordt nadat hij vertegenwoordigers van partijen in dit geschil gehoord heeft, staat geen beroep
open. De vergadering van aandeelhouders kan haar bevoegdheden
en verplichtingen met betrekking tot deze benoeming overdragen
aan een voor ten hoogste twee jaar te benoemen commissie uit haar
midden, die krachtens het elfde lid van artikel szh (bij bovengenoemd
amendement-Rietkerk in de wet opgenomen) kan worden ingesteld.
Afgewacht moet worden of dit systeem in de praktijk inderdaad zal
beantwoorden aan het gestelde doel volgens hetwelk de raad door
zijn samensteiling niet aileen een eenheid vormt maar oak het vertrouwen van aandeelhouders en werknemers beide geniet (3).
Commissarissen worden benoemd voor vier jaar; zij kunnen worden
herbenoemd met in acht nemen van dezelfde procedure. Tussentijds
ontslag kan hun aileen worden verleend op verzoek van de raad van

(1) Zijn er overheidscornrnissarissen dan worden deze vanzelfsprekend benoemd door de
overheid, echter met in acht nemen van dezelfde procedure als geldt bij benoeming van
andere comrnissarissen; - vgl. : artikel szh, voorlaatste lid.
(2) Artikel 52j van de wet sluit van een benoerning tot cornrnissaris uit degeen die in
dienst is van de vennootschap of van een dochteronderneming alsmede bestuurders en
personen in dienst van een werknemersorganisatie die betrokken pleegt te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van personeel in dienst van de onderneming. Artikel sob
stelt een algemene leeftijdsgrens van 72 jaar voor comrnissarissen.
(3) Sceptisch daarover: }ANSZ, H.J., art. cit., biz. 35, die tevens verwijst naar andere commentaren op het wettelijk systeem.
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commissarissen, de aigemene vergadering van aandeelhouders of de
ondernemingsraad en wei op grand van verwaarlozing van hun taak,
andere gewichtige redenen of ingrijpende wijziging van omstandigheden. Het verzoek moet worden ingediend bij de ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam.
7. De aidus samengestelde raad van commissarissen heeft zeer sterke
bevoegdheden gekregen. Zo sterk dat men zonder overdrijving van een
concentratie van macht kan spreken. In de eerste plaats worden de
bestuurders niet meer door de algemene vergadering van aandeelhouders maar door de commissarissen benoemd (art. 52l). Zoais aile
andere regels over de structuur van de grate vennootschappen, is ook
dit een regel van dwingend recht, die door geen statutaire clausule
ter zijde kan worden gesteid. Wei moet de algemene vergadering van
aandeelhouders van een voorgenomen benoeming in kennis worden
gesteld. Ook kan de raad een bestuurder ontslaan, maar niet dan
nadat de algemene vergadering van aandeelhouders over dat voornemen tot ontslag is gehoord. Vol gens artikel 3 r van de wet op de
ondernemingsraden moet ook de ondernemingsraad over dit ontslag
worden gehoord tenzij zwaarwichtige belangen van de onderneming
of van de betrokkene zich daartegen verzetten. In de tweede piaats
worden de jaarstukken - d. w.z. balans en winst- en verliesrekening
met toelichting - vastgesteld door de raad van commissarissen
(art. 52m). Voorafgaand daaraan moeten deze stukken volgens artikel
24 van de wet op de ondernemingsraden in de ondernemingsraad
worden besproken. Na de vaststelling zijn de jaarstukken volgens
artikel 42 ook nog onderworpen aan de goedkeuring van de algemene
vergadering van aandeelhouders. Verleent deze vergadering de gevraagde goedkeuring niet, dan zullen commissarissen wijzigingen in
de jaarstukken moeten brengen (aldus de Memorie van toelichting,
blz. r8). Doen zij het niet en ontstaat er een conflict, dan kan dat
voor de algemene vergadering van aandeelhouders aanleiding zijn het
ontslag van commissarissen te vragen aan de Ondernemingskamer.
Een derde groep van bijzondere bevoegdheden van de raad van commissarissen omvat de in artikel 52n opgesomde bestuursbesluiten, die
aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen
zijn. Vele daarvan, zoals besluiten tot emissie van aandelen, tot duurzame samenwerking met een andere onderneming, of verbreking
daarvan, belangrijke investeringen, statutenwijzigingen of besluiten
tot ontbinding, waren tot dusver in vele statuten van grate vennootschappen ook ai aan goedkeuring van commissarissen onderworpen.
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De wet voegt daaraan toe besluiten tot beeindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers en tot ingrijpende
wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal
werknemers.
Uit het voorafgaande blijkt duidelijk hoezeer de beide beginselen van
de wet, gematigde cooptatie bij de benoeming van- en concentratie
van bevoegdheden bij commissarissen samenhangen. Wil de raad
een krachtig beleid in het belang zowel van kapitaalverschaffers als
van werknemers kunnen voeren, dan moeten beide componenten hun
invloed op zijn samenstelling kunnen uitoefenen, maar zonder dat
de raad daarbij uiteenvalt in vertegenwoordigers van twee groepen.
En omgekeerd : aan een op de grondslag van vertrouwen van beide
groepen samengestelde raad kan men oak een aantal belangrijke controlerende taken toekennen.
Voor een deel is deze controlerende taak ontnomen aan de algemene
vergadering van aandeelhouders, zoals bv. ten aanzien van de benoeming van bestuurders en vaststelling van de jaarstukken. Wat het
laatste betreft staat daar tegenover dat de algemene vergadering van
aandeelhouders het uiteindelijk goedkeuringsrecht van de jaarstukken
heeft behouden, een bevoegdheid waarvan zij gebruik kan maken
om haar invloed te doen blijven gelden. Bij de derde groep van bebevoegdheden van de raad van commissarissen kan men doorgaans niet
spreken van een verschuiving van macht : de meeste besluiten van
artikel szn behoorden niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering van aandeelhouders, het waren en blijven oak thans nag
directiebesluiten, die in vele statuten van grate vennootschappen
echter onderworpen waren aan goedkeuring van hetzij commissarissen,
hetzij de vergadering van prioriteitsaandeelhouders.
8. Het aantal vennootschappen dat zal moeten voldoen aan de
nieuwe structuurregels wordt veelal geschat op 6oo (1). Zij behoeven
daartoe echter nag niet onmiddellijk over te gaan. De wetgever heeft
met name willen vermijden dat het vennootschapsregiem telkens zou
wisselen naar mate van het aantal werknemers dat de vennootschap
in dienst heeft en van het eigen vermogen waarover zij beschikt. Met
het oog hierop is zowel voor het intreden als voor het eindigen van de
nieuwe structuur een overgangsperiode voorgeschreven. Een vennoot-

(1) Aldus PLANTINGA, P., De commissari~ in het moderne ondernemingsbestel, Maatschappij-

belangen, maart 1970, 78. In de Tweede Kamer sprak minister Polak over een aantal van
soo a 6oo; - vgl. : Handelingen Tweede Kamer, 1970-1971, 3159.
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schap waarop de hierboven in nr. 5 (vgl. i.h.b. biz. 394 noot (3)
besproken criteria van toepassing zijn moet daarvan opgave ter inschrijving in het handelsregister doen (artikel 52c). Is zij drie jaar
onafgebroken ingeschreven geweest dan gaat voor haar de nieuwe
regeling gelden (artikel52d). Omgekeerd verliezen deze artikelen voor
de vennootschap eerst hun toepasselijkheid wanneer zij gedurende een
periode van 3 jaar niet meer aan de gestelde eisen heeft voldaan (1).
Ook heeft de wetgever voorzien dat het nieuwe regiem ten onrecqte
buiten toepassing zou kunnen blijven bij samenwerking van ondernemingen in groepsverband en wei wanneer de hele aldus gevormde
onderneming wel zou voldoen aan de bovengenoemde criteria, maar
de afzonderlijke vennootschappen niet. Met het oog daarop geldt de
verplichting tot het doen van de opgaaf volgens het tweede lid van
artikel 52c ook wanneer de ondernemingsraad en de 100 werknemers
weliswaar niet aanwezig zijn bij de moedermaatschappij maar wel
bij een dochter, d.w.z. bij ,een rechtspersoon waarvan zij rechtstreeks
of middellijk voor eigen rekening tenminste de helft van de aandelen
houdt". In dat geval is de moedermaatschappij tot opgave verplicht.
Hier zowel als elders in de structuurwet worden derhalve bepaalde
op de praktijk gebaseerde incidentele stukken concernrecht geintroduceerd. De Memorie van toelichting (blz. 13) noemt als typerend
voor groepsvorming in het algemeen dat naar de rechtsvorm zelfstandige ondernemingen door kapitaaldeelneming of anderszins met
elkaar verbonden zijn terwijl het centrale beleid in de top. wordt bepaald. De wet zelf bezigt de term groep in deze zin in de nog te bespreken artikelen 52c derde lid en 52e laatste lid.
9· Niet alle vennootschappen die, al dan niet in concernverband, aan
de genoemde drie wettelijke vereisten voldoen, zijn verplicht zich te
onderwerpen aan het wettelijke regiem (2). Op de verplichting tot
invoering daarvan maakt de wet twee soorten uitzonderingen : in
sommige gevallen is de nieuwe regeling in het geheel niet toepasselijk,

(1) Zijn de statuten aangepast aan de nieuwe regeling dan moet ook daarvan opgave wor-

den gedaan; aldus kunnen derden-belanghebbenden, i.h.b. werknemers-organisaties, op
eenvoudige wijze nagaan of de bijzondere regeling van toepassing is, resp. of eventueel
een drie-jaarstermijn lopende is.
(z) Uitvoerige bespreking van deze uitzonderingen bij DIEPHUIS, J.H., De vrijstellingen
in het wetsontwerp tot wijziging van de structuur der naamloze en besloten vennootschap, N. V.,
48, II5; - DRION, T., De uitwerking van de structuurhervorming voor concerns en in het
bijzonder voor internationale verhoudingen, S.E. W., 1970, 547 e.v., waarbij rekening te
houden met bet feit dat het door deze schrijver besproken ontwerp met name in de redactie van artikel szc, derde lid, enkele wijzigingen heeft ondergaan.

in andere slechts ten dele. Aan deze uitzonderingen liggen in hoofdzaak twee, deels samenlopende deels uiteenlopende, gedachten ten
grondslag. Ten eerste dat bij concernverhoudingen eenheid van beleid
een elementaire eis is, zodat dit beleid niet in verschiilende onderdelen van het concern op ongelijke wijze moet kunnen worden bepaald. Ten tweede dat in het bijzonder de in concernverband voorkomende vervlechting van Nederlandse vennootschappen met buitenlandse ondernemingen aanleiding kan zijn deze Nederlandse vennootschappen geheel of ten dele buiten de bijzondere regeling te Iaten.
De eerste gedachte komt tot uitdrukking in de regeling van artikelszc,
derde lid onder a, dat vooral van belang is voor die concern-verhoudingen tussen Nederlandse vennootschappen waarbij niet aileen
de moedervennootschap(pen) maar oak de dochtervennootscha p(pen)
en de joint venture(s) aan de wettelijke criteria voldoen.
Toepassing van het wettelijk regiem op aile in deze omstandigheden
verkerende vennootschappen zou niet aileen overbodig zijn maar
oak de voor het concern vereiste eenheid van beleid kunnen doorkruisen. De wetgever acht dan oak voldoende dat de bijzondere regelen
omtrent het commissariaat dan aileen gelden voor de top waar het
centrale beleid wordt bepaald. _Zowel de medezeggensc:b.ap a}s_ de
concentratie van bevoegdheden kunnen daar immers het beste tot
hun recht komen (1).
Van een moeder-dochter verhouding is volgens artikel szc derde lid
onder a (evenals elders in de wet) sprake in twee gevailen: a) wanneer
een moeder-vennootschap, waarvoor de verplichting tot het doen van
de opgave wel geldt rechtstreeks of middellijk voor eigen rekening
tenminste de helft van de aandelen van de dochter-vennootschap
houdt (z); b) wanneer dezelfde moeder-dochter verhouding zich
voordoet tussen een dochter en een aantal moeders ,volgens een
onderlinge regeling tot samenwerking", m.a.w. bij een zgn. jointventure. Oak dit is weer een voorbeeld van introductie van een concernrechtelijk begrip in de nieuwe structuurwet. De reden waarom
oak bij de joint-venture de deelnemende moeders vrijgesteld worden
is dat zij krachtens de afspraak tot samenwerking hun aandeelhoudersrechten zuilen uitoefenen volgens een tevoren afgestemde gedragslijn

(1) Vgl. DRION, art. cit., biz. 553, die er op wijst dat de moedervennootschap niet aileen
de !worden van de beurs houdt, maar ook de aandeelhoudersvergadering van de dochter
en daarmee de benoeming van haar directie in handen heeft.
(2) Door niet meer dan so % aandeelhouderschap te eisen wijkt de wet hier bewust af
van artikel 13 van de wet op dejaarrekening van 10 september 1970 (S. 414) waar gesproken
wordt van deelneming voor meer dan de helft van het geplaatste kapitaal.
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zodat zij gezamenlijk als een enkele aandeelhouder beschouwd kunnen
worden (1).
10. Nog verdergaande vrijstellingen verleent de wet bij de internationale concerns waarbij zich tevens het verschil tussen gehele en
beperkte uitzonderingen voordoet. Dit verschil hangt samen met het
onderscheid dat de wetgever op dit punt wel moest maken tussen
internationale concerns waarvan de houdstermaatschappij, d.w.z. de
top, haar zetel heeft in Nederland en die waarvan de top in het buiten}and is gevestigd.
Voor het eerste geval bevat artikel 52c lid 3 onder b een integrale uitzondering op de verplichting tot invoering van het wettelijk regiem
wanneer : a) de in Nederland gevestigde moedermaatschappij zuiver
houdstermaatschappij is, d.w.z., zoals de wet het uitdrukt, ,uitsluitend of nagenoeg uitsluitend haar rechtstreekse of middellijke
deelnemingen en die van andere rechtspersonen en in Nederland
gevestigde vennootschappen, waarmede zij in een groep is verbonden, beheert en financiert" (z), terwijl : b) de arbeiders in dienst bij
deze rechtspersonen en vennootschappen in meerderheid buiten
Nederland werkzaam zijn.
Door de Nederlandse top van een internationaal concern integraal
vrij te stellen heeft de wetgever willen erkennen dat de beleidsorganen
van die top niet door Nederlandse verhoudingen aileen kunnen worden bepaald. Dit mede omdat men niet kan zeggen dat de Nederlandse ondernemingsraad van die top representatief zou kunnen zijn
voor het over de gehele wereld verspreide personeel. Deze overweging prevaleert in dit geval hoven de hierboven in nr. 9 onder 1 besproken gedachte volgens welke bij (Nederlandse) concernverhoudingen het nieuwe regiem juist aan de top gerealiseerd moet worden.
Aan de integrale uitzondering voor in Nederland gevestigde internationale houdstermaatschappijen is nog een andere, eveneens integrale, uitzondering van nevengeschikte aard verbonden, nl. voor
het geval waarin er binnen het zojuist omschreven concern bepaalde
vennootschappen zijn die zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend
bepalen tot het verlenen van diensten ten behoeve van beheer en
financiering (artikel 52c, lid 3 onder c).

(r) DrEPHUis, art. cit., biz. rzo.
(z) De formulering is taalkundig niet vlekkeloos; bedoeld is een vennootschap waarvan
de werkzaamheid :ailia.uitsluitend of nagenoeg uitsluitend beperkt is tot beheer en financiering van deelnemingen in rechtspersonen en in Nederland gevestigde vennootschappen
waarmee zij in een groep is verbonden.

,.,~J~~~
Tat zover de integz?uitzonderingen. Onnodig daaraan toe te voegen
dat oak een Neel
;l[e moedermaatschappij van een internationaal
concern met vestigingen in Nederland geheel buiten de Nederlandse
regeling valt zonder dat men daarom van een uitzondering kan
spreken. Uit het voorafgaande volgt verder dat binnen het verband
van internationale concerns waarvan de top is vrijgesteld - onverschillig of deze top nu een Nederlandse of een buitenlandse vennootschap is - de in de rechtsvorm van Nederlandse vennootschappen
georganiseerde werkmaatschappijen in beginsel wei aan de nieuwe
wettelijke regeling zijn onderworpen. Voor deze soort vennootschap~
pen heeft de wetgever echter rekening willen houden met het feit
dat zij nu eenmaal noodzakelijk onzelfstandig zijn omdat anders geen
centraal beleid gevoerd kan worden. Anderzijds is er oak geen aanleiding deze vennootschappen geheel te onttrekken aan de nieuwe
regeling van het commissariaat en de daarin ingebouwde medezeggenschap. Met het oog daarop is een oplossing gevonden, krachtens welke voor deze categorie de beperkte uitzonderingen van
artikel sze gelden. D.w.z. dat van toepassing blijven de bijzondere
procedure omtrent benoeming en ontslag van commissarissen en oak
de regeling van artikel 52n volgens welke de aldus benoemde commissarissen hun goedkeuring moeten hechten aan een aantal belangrijke bestuursbesluiten. Voor benoeming en ontslag van het bestuur
en voor de vaststelling van de jaarstukken gelden de nieuwe regels
echter niet ; deze bevoegdheden komen dus niet aan commissarissen
toe maar blijven bij de algemene vergadering van aandeelhouders van
de dochtermaatschappij, waarin de zeggenschap wordt uitgeoefend
door de moedermaatschappij. In een centraal geleid concern, aldus
de Memorie van toelichting, zijn immers de directeuren van dochterondernemingen in feite ondergeschikt aan de concernleiding en
vormen de jaarrekeningen van de dochters een onderdeel van de
jaarrekening van de moedermaatschappij.
11. De structuurwet pretendeert zeker niet een eindoplossing te
geven voor het jarenlang omstreden probleem van de medezeggenschap. Het voornaamste doel van de wetgever is geweest een juridische
vorm te geven aan het unanieme advies dat de S.E.R. op 19 september
1969 tot veler verrassing over dit onderwerp uitbracht. In deze doelstelling is de wetgever zeker geslaagd, vooral wanneer men in aanmerking neemt dat hij op een aantal punten, met name t.a.v. de vrijstellingen, te maken had met een legislatief weerbarstige materie.
Oak verdient bewondering dat het wetgevend apparaat, met hulp

van de Commissie Vennootschapsrecht, er in geslaagd is het advies
binnen de tijd van een jaar en acht maanden om te zetten in een wet.
Deze wet draagt in verschillende opzichten, in het bijzonder waar het
gaat om de afbakening van vennootschappen die onder de nieuwe
regeling vallen en om de vrijstellingen daarvan, een open karakter.
Anders dan bv. in Duitsland heeft de wetgever zich er van willen
onthouden het nag in zijn kinderschoenen staande concernrecht te
vee! aan gesloten wettelijke formuleringen te binden. De toekomst
zal moeten leren of de praktijk aan de gekozen vorm van wetgeving
voldoende houvast zal kunnen ontlenen. Belangrijker is nag dat oak
afgezien daarvan de realisatie van het nieuwe regiem niet aileen veel
zorgvuldigheid en wijsheid van het bedrijfsleven en zijn adviseurs zal
vragen maar oak wederzijds vertrouwen. Zijn die aanwezig dan zal
het nieuwe regiem zonder twijfel reele verbetering kunnen brengen
in de contractuele en menselijke verhoudingen van degenen die in
ondernemingsverband samenwerken.

SOMMAIRE
LA NOUVELLE STRUCTURE POUR LA GRANDE SOCilhE HOLLANDAISE

r. La nouvelle loi hollandaise du 6 mai 1971 (S. 289) portant les regles relatives
a la structure de la societe anonyme et de la societe fermee est la quatrieme et
derniere des lois de reforme du droit des entreprises issues des avis datant de
1964 de la Commission Droit des entreprises. Les trois autres lois ont respectivement trait au droit d'enquete, aux comptes annuels des entreprises eta !'institution des comites d'entreprise. L'objectif commun de ces lois est d'apporter une
ouverture et une publicite plus grandes dans l'economie et de renforcer la participation des travailleurs. En fonction de ce dernier point en particulier, la loi
sur les comites d' entreprise confere au comite d' entreprise un droit de co-decision
pour certaines decisions, en particulier en ce qui concerne les questions de
travail.
Pour d'autres decisions, un avis prealable est necessaire, a moins que cette
obligation ne puisse etre convertie en une obligation de communiquer une
decision prise lorsque d'importants interets de l'entreprise ou de parties cancernee s'opposent a l'avis prealable.
Pour accorder la participation aux travailleurs, on a notamment avance que ceci
stimule le sens des responsabilites et promeut la democratisation de la societe.
D'un point de vue des interets de groupe, on a souligne par ailleurs !'interet
qu' ont les travailleurs a la continuite de 1' entreprise. La participation a - a tort
cependant - ete mise en rapport avec la place a faire la theorie des contrats
dans le droit des societes pour la conception institutionnelle.

Par reference ala pratique existant aux Pays-Bas de la certification des actions
par des bureaux dits administratifs, la loi de structure definit en premier lieu

2.

quelques regles generales servant
de certificats.

a renforcer

la position juridique des titulaires

Un deuxieme groupe de regles generales concernent !'institution de conseils
d'administration en general et la tache de ces organes. Suivant la nouvelle loi,
la fonction d'administrateur n'est pas, comme jusqu'a present et ala difference
de la Belgique, une institution imposee par la loi a chaque societe anonyme.
S'il existe un conseil d'administration, sa tache, selon la loi, n'et pas uniquement
d'exercer la surveillance mais egalement de donner des avis a la direction. A
l'egard de ces deux taches, les administrateurs ne doivent pas seulement tenir
compte des inten~ts de la societe mais egalement de ceux de I' entreprise dans son
ensemble, en d'autres termes egalement de ceux des travailleurs. Ce dernier
point notamment est important en cas de fusions ou d'associations d'entreprises;
3. La partie la plus importante de la loi est le nouveau regime de direction de
la grande societe anonyme et de la grande societe fermee, lequel regime a un
caractere obligatoire. Par grandes societes, on entend celles qui ont un patrimoine
propre (capital investi plus reserves) de 10 millions de florins et qui occupent
100 travailleurs; pour les exceptions, voir n° 6 ci-apres. Pour cette categorie
d'entreprises, la loi de structure introduit, sur base des circonstances particulieres qui s'y presentent, une mesure de participation qui va beaucoup plus loin
que celle de la loi sur les comites d'entreprise. Cette participation trouve son
expression, d'une part, dans le mode de nomination des membres du conseil
d'administration et, d'autre part, dans la concentration de pouvoirs dans ce conrei!. A l'un et I' autre egard, les droits de l'assemblee des actionnaires se trouvent
seduits.
4· En ce qui concerne la nomination des administrateurs, le nouvel article 52h
du Code de commerce introduit un systeme qui retire a l'assemblee generale
des actionnaires le droit d'elire les membres du conseil d'administration- qui
doit compter au mains 3 membres- pour le confier au conseillui-meme. C'est
done un systeme de cooptation mitigee. Systeme mitige parce que l'assemblee
generale des actionnaires aussi bien que le comite d' entreprise ont un droit de
presentation et un droit de veto. Si les objections d'une partie ne sont pas admises
par !'autre, le conseil d'administration peut demander une decision du Conseil
Economique et Social; cette decision ne peut faite !'objet d'un recours. Les
administrateurs sont nommes pour quatre ans; ils ne peuvent etre revoques que
pour negligo>nce de leur fonction, d'autres raisons importantes ou une modification profonde des circonstances. Cette revocation doit etre demandee ala Chambre
des entreprises de la Cour d'appel d' Amsterdam, soit par le conseil, soit par
l'as~emblee generale des actionnaires, soit par le comite d'entreprise
5· Ce conseil d'administration dispose de pouvoirs tres etendus. En premier
lieu, c'est lui- et non plus l'assemblee generale des actionnaires- qui nomme
les directeurs (art. 52b). En deuxieme lieu, c'est le conseil d'administration qui
arrete chaque annee le bilan et le compte de profits et pertes. En troisieme lieu,
la loi indique dans son article 52n uncertain nombre de decisions importantes de
la direction qui doivent etre soumises a I' approbation du conseil d'administration.
Le systeme legal fonde sur ces principes correspond au renforcement de la position des travailleurs dans les trois lois evoquees plus haut en integrant un certain
pouvoir de co-decision dans la structure de la societe, qui devient ainsi plus
qu'une simple forme de cooperation entre fournisseurs de capitaux.

6. L'fntroduction obligatoire du nouveau systeme s'appliquera a environ 6oo
societes. Pour les groupes d'entreprises (concerns), la loi prevoit un certain
nombre d' exceptions. Elles sont indiquees dans !'article 52c, a linea 3 et sous e;
ces articles assez compliques reposent deux motifs essentiels : a) !'unite de
direction est une exigence elementaire pour un groupe ; il fa ut que la politique
ne puisse etre determinee de fa~on differente par ses divers elements ; b) il
n'est pas necessaire que le systeme legal s'applique a un holding international
participant a ou gerant d'autres societes dans lesquelles la majorite des travailleurs
sont employes hors des Pays-Bas.
7· Le nouveau systeme a un caractere experimental. L'avenir apprendra si la
nouvelle procedure de nomination conduira ala composition de conseils d'administration homogenes et competents et si des modifications reelles interviendront
dans les relations objectives et inter-humaines de ceux qui collaborent au sein
de l'entreprise.
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I. Das Niederlandische Gesetz vom 6. Mai 1971 (S. 289) tiber die Reglementierung der Struktur von Aktiengesellschaften, und von der beschloBenen
Korperschaft, ist das vierte und letzte der Reformgesetze des Unternehmungsrecht, zu der die 1964 abgegebenen Gutachten der .,Unternehmungsrechtskommission" gefi.ihrt haben. Die drei anderen Gesetze beziehen sich auf das Untersuchungsrecht, auf die Jahresrechnung von Unternehmer, und auf die Errichtung von Unternehmungsraten. Das gemeinsame Ziel dieser Gesetzen ist es,
mehr Offenheit und Offenbarheit im Betriebsleben zu bringen, und die Mitbestimmung der Arbeitnehmer zu vergroBern. Ins besondere mit dieser letzten
Absicht, kennt das Gesetz auf die Unternehmungsrate, flir manche Beschli.iBe,
besonders hinsichtlich Arbeitsangelegenheiten, dem Unternehmungsrat ein
Mitbestimmungsrecht zu.
Fur andere BeschlliBe ist ein vorhergehendes Gutachten notwendig, sei es
daB diese Verpflichtung in einer Mitteilungspflicht hinsichtlich eines genommenen Beschliilles, umgesetzt werden kann, wenn sehr bedeutende lnteressen des
Unternehmens oder der dabei lnteressierten, sich einem vorhergehenden Gutachten widersetzen.
Fur die Gewahrung von Mitbestimmung an den Arbeitnehmern wurde u.a.
angefi.ihrt, hierdurch werde das Verantwortlichkeitsgeftihl stimuliert und die
Demokratisierung der Gesellschaft gefordert.
Aus dieser Hinsicht der Gruppeninteressen, wurde weiter gewiesen auf das Interesse, daB die Arbeiter haben an der Kontinuitat des Unternehmens. Auch
wurde die Mitbestimmung - zu unrecht aber - in Zusammenhang mit den
Ersatz der Vertragslehre durch die institutionelle Auffassung gebracht.
2. In AnschluB auf der in der Niederlanden bestehenden Praxis der Bescheinigung von Aktien, durch s.g. Administrationskantoren, gibt das Strukturgesetz an erste Stelle, einige allgemeine Regel die der Verstarkung der Rechtsposition der Inhaber von Zertifikaten dienen.
Eine zweite Gruppe von allgemeinen Regeln betrifft die Einstellung von
Kommissarsgremien in allgemeinen, und die Aufgabe dieser Organen. Dem

neuen Gesetz nach ist das Kommissariat, wie bisher, und anders als in Belgien,
nicht eine beim Gesetz obligatorische Einrichtung. Gibt es ein solches Kommissarsgremium, dann ist es seine Aufgabe nicht nur die Kontrolle auszuuben,
sondern besteht auch hierin da13 es der Direktion Gutachten abgibt. Die Kommissaren sollen dabei nicht nur den Interesse der Korperschaft Rechnung tragen,
sondern auch den Interessen des ganzen Unternehmens, m.a.w. auch der Arbeiter. Das letztere wird der Fall sein bei Fusion oder Join-ventures.
3· Der wichtigste Unterteil des neuen Gesetzes ist die neue Verwaltungsform fiir die gro13e Aktiengesellschaft und fiir die gro13e beschlo13ene Gesellschaft ;
welche Verwaltungsform verpflichtend ist. Als gro13e Gesellschaften werden betrachtet, diese welche ein eigenes Vermogen (Grundkapital und Reserven) von
mindestens 10 Millionen Gulden haben und die mindestens 100 Arbeitnehmer
im Dienst haben; fur die Ausnahmen bitte Sehen unter n° 6.
Fur diese Kategorie von Unternehmer fuhrt Strukturgesetz, auf Grund der
sich dabei ergebenden besonderen Umstanden, ein gewisses Mitbestimmungsrecht ein, da13 weiter geht als im Gesetz tiber die Unternehmungsrater. Diese
Mitbestimmung druckt sich einerseits aus in der Ernennungsweise der Mitglieder des Kommissarsgremium, und anderseits in der Konzentration der
Befugnissen in diesem Gremium. In beiden Aufsichten werden die Rechte des
Versammlung der Aktionare verringert.
4· Fur die Ernennung der Kommissaren wahlt das neue Artikel 52h des
Handelsgesetzbuches ein System, wobei das Ernennungsrecht der Mitglieder des
Kommissarsgremiums (das wenigstens drei Mitglieder haben mu13) der allgemeinen Versammlung entnommen wird, und dem Grernium selbst zuerkannt
wird. Tatsachlich lauft es also auf eine gema13igte Kooptation hinaus. Gema13igt,
wei! einerseits die allgemeine Versammlung von Aktionaren, anderseits wei! der
Unternehmungsrat sowohl ein Empfehlungsrecht als ein Vetorecht hat. Werden
die Bedenken nicht angenommen, aber auch nicht eingezogen, dann kann das
Kommissarsgremium in dieser Streitigkeit, den Sozial-okonomischen Rat um eine
Aussprache bitten, gegen welche keine Berufung mehr offensteht.
Kommissare werden fur 4 Jahre gewahlt ; vorzeitige Entlassung kann nur
verliehen werden auf Grund von Vernachla13igung ihrer Arbeit, oder von andern
wichtigen Grunden oder eingreifenden Anderungen der Umstanden. Diese
Entlassung mu13 bei der Unternehmungskammer des Gerichts zu Amsterdam
angefragt werden, obwohl durch das Gremium selbst durch die allgemeine Versammlung von Aktionaren oder durch den Unternehmungsrat.
5. In dem also gewahlten Kommissarsgremium wird eine gro13e Zahl sehr weitgehender Befugnisse konzentriert. An erster Stelle ernennt es, und nicht die allgemeine Versammlung von Aktionaren, die Direktore (Art. 52b). An zweiter
Stelle werden die Jahresstticke- Bilanz und Gewinn - und Verlustrechnung
von ihm festgestellt.
An dritter Stelle gibt das Gesetz im Artikel 52n eine Aufzahlung eines Zahl
wichtiger Beschlii13en, die der Genehmigung des Kommissarsgremium unterworfen sind. Das auf diesen Prinzipien basierte System, verstarkt auch die Position der Arbeitnehmer in den drei obengenannten Gesetzen, in dem eine gewille Mitbestimmung eingebaut in der Struktur der Gesellschaften, die dadurch
mehr werden als nur eine Zusammenwirkung von Kapitalsbeschaffern.
6. Auf der verpflichtenden Einfiihrung des neuen Systems, das voraus-

sichtlich fur ungefahr 6oo Gesellschaften gelten wird, gibt es auch, nach dem
Gesets tiber die Konzernverhaltnisse, eine gewisse Zahl von Ausnahmen.
Der Grundschlag der ziemlich komplizierten Artikel 52c, alinea 3, und 52e,
welche die Ausnahmen umfassen, ist zweierlei :
a. dal3 bei einem Konzernverhaltnis, Einheit der Ftihrung eine elementare
Forderung ist, so, dal3 die Ftihrung nicht in verschiedenen Unterteilen des
Konzerns auf ungleiche Weise bestimmt werden · kann;
b. daB das gesetzliche System nicht zu gelten braucht fiir eine Gesellschaft, die
ein ,internationales Holding" ist, ftir Teilnahme an und Verwaltung von
anderen Gesellschaften, und wobei die Mehrzalh der Arbeitnehmer ausserhalb
der Niederlanden tatig ist.
7· Das neue System hat einen experimentellen Charakter. Die Zukunft wird
zeigen ob die neue Ernennungsprozedur filhrt zu der Zusammenstellung von
homogenen, und fahigen Kommissarsgremien, und ob es wirkliche Anderungen
geben wird in der sachlichen und intermenschlichen Beziehungen von denen,
die im Unternehmungsrat zusammenwirken.

SUMMARY
NEW BASIC LAW CONCERNING DUTCH LARGE COMPANIES
I. In 1970 the Dutch Parliament accepted four bills concerning the reform of
enterprise-law, all with the common aim of increasing openness and publicity
in business affairs and of promoting workers participation. Three of the acts
deal with, respectively, the right of enquiry, company accounts and the creation
of enterprise-councils. By means of these councils the act introduces workers
participation in important decisions particularly in the field of working conditions.
In addition the act requires prior advice of the council for other decisions although
in cases where such advice would be contrary to the interests of the company
or of those concerned in it it can be substituted by a notification of a decision
already taken.
The arguments put forward by the Government in the Commentary in favour
of the workers' participation in decisions are mainly their interest in the continuation of the company and the stimulation of their responsability. Participation is also often explained - to my mind incorrectly - by the growing
influence of institutional in stead of contractual concepts in business law.

2. The fourth new statute is that of May 6th, 1971, bringing new regulations
governing companies with limited responsability. Firstly in connection with
the present Dutch stock-market practice of issuing certificates the act introduces
general rules to strengthen the legal position of the holders of such certificates.
A second group of general rules concerns the creation of supervisory boards
and their responsability. Such boards are not compulsory for all companies
but where they exist their duties include not only supervision but also the giving
of advice to the managing directors. To carry out both these functions the
members of the board must not only consider the interests of the company but
also those of the whole enterprise which include the employees' interests as well.
This is particularly important where mergers or joint-ventures are concerned.

3· The most important part of the new statute deals with the management of
large limited companies. This part of the statute is law. Large companies are
defined as companies with a capital and reserves of ro million guilders and
employing roo workers. For exceptions see below no. 6. With a view to their
social importance the statute requires for this class of companies a far greater
degree of participation than has been presented by the act of enterprise-council
for enterprises in general.
In large companies participation of workers in decision-making does not only
refer to their influence in the appointment of the members of the boards but
also to the concentration of power in the hands of the supervisory board that
has been appointed with their approval. Both these important changes could
not be realised without reducing the rights of the shareholders.
.
4· As far as the appointment of members of the supervisory board is concerned
the new article 52 h of the commercial Code provides that the board - which
must consist of at least three members - is entitled to appoint its own members.
This means that the general meeting of shareholders have been deprived of their
former right of appointing as well the members of the supervisory board as those
of the board of directors. On the other hand the act has limited the effect of
cooptation by retaining the rights of proposing and of vetoing members as
well to the general meeting of shareholders on the one hand as to the enterprisecouncil on the other. If no agreement is reached the difference of opinion will
have be resolved by requesting a decision from the Socio-Economic Council
against which there is no ap2eal. Members of the supervisory board are appointed
for a period of four years. During that period they can- be clismissecronly rn
account of neglect of their duties, for other serious reasons or because of changes
of circumstances. A request for such a dismissal must be addressed to the Business
Chamber of the Court of Amsterdam either by the board itself, by the general
meeting or by the entreprise-council.
5. The council of commissioners is invested with farreaching powers. In the
first place it, rather than the general meeting of share holders, appoints the
directors (52 1). Secondly it formulates the balance sheet and the profit-lossaccount. Thirdly the act enumerates in article 52n, a list of decisions by the
directors which must be submitted to the council. This legal system which is
based on the principles already referred to accords with the workers' increased
powers as laid down in the three acts mentioned in no. I. It provides for a degree of participation in the company with a view that it will become something more than a mere combination of share holders.
6. The new system applies to about 6oo companies. There are, however, a
number of exceptions. In the complicated articles 52c line 3, and 52e which
contain these exceptions two basic concepts can be identified: a. unity of management as a fundamental requirement for companies united in a group of management; b. the fact that the legal system need not apply to international companies
holding shares in companies of which the greater part of workers is recruited
from outside the Netherlands.
7. The new system is experimental. The future will show whether the new
rules for appointment and decision - making will lead to the formation of
homogeneous and capable supervisory boards and whether real changes wil
wrought in human and business relations within such companies.

