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Bij de eerste druk
Reeds geruime tijd geleden werd mij gevraagd een nieuw deel in de Asser-serie
te verzorgen. Dit als vervolg op het door wijlen collega Van der Grinten bewerkte
deel over de rechtspersoon in het algemeen, waarin o.m. ook de vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting en het EESV zijn behandeld.
Toen ik het verzoek en de daarin besloten liggende uitdaging aanvaardde, heb
ik gelukkig niet helemaal voorzien welk een tijdsbeslag het voltooien van dit werk
zou kosten. Jarenlang heb ik mij met de voorbereiding van dit boek beziggehouden. Ik kon voor wat betreft de indeling van de stof en bepaalde benaderingen,
wel enige inspiratie putten uit mijn leerboek voor studenten ‘Vennootschapsrecht
in beweging’ waarvan de laatste derde druk is verschenen in 1976, maar het schrijven van een Asser-boek is toch heel wat anders.
Er kwam bij dat de te behandelen wetgeving van Boek 2 BW erg omvangrijk
is, en vaak ook ingewikkeld mede door talloze wetswijzigingen die in de loop der
jaren zijn ingevoerd en vaak door EEG-richtlijnen werden geïnspireerd. Er moest
ook veel jurisprudentie worden verwerkt; men denke bijv. aan de uitspraken van
de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Voorts hebben de
doctrine en literatuur zich de afgelopen jaren niet onbetuigd gelaten.
Hiermee wordt de omvang van dit boek verklaard. Ik heb mij zoveel mogelijk beperkt bij de behandeling van de stof, maar met minder kon ik gelet op de
formule van de Asser-serie, naar mijn inzicht niet volstaan. Veel aandacht heb ik
besteed aan (verwijzingen naar) de wetsgeschiedenis, systematisch gerangschikt
in de sinds 1969 onder mijn redactie verschijnende losbladige Bundel NV en BV.
Bij de uitleg van de vele bepalingen die sinds de jaren zeventig zijn ingevoerd of
gewijzigd, speelt die wetsgeschiedenis een belangrijke rol. Naar de departementale richtlijnen 1986 heb ik in de tekst verwezen telkens wanneer dit aangewezen
was. (...)
De relevante algemene bepalingen van titel 1 van Boek 2 BW, bijv. betreffende de nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten, zijn reeds in het genoemde
boek Asser-Van der Grinten II besproken. Op deze bepalingen kom ik indien nodig
slechts globaal terug, tenzij de aard van de materie juist in verband met een NV of
BV om een nadere beschouwing vraagt. (...)
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(...) Bij de behandeling van diverse onderwerpen heb ik bepaalde gedachten
verwerkt die ik in de loop der tijd in noten in de Nederlandse Jurisprudentie, artikelen, voordrachten etc. heb ontwikkeld. (...)
Heilig Landstichting, juli 1994
J.M.M. Maeijer
Bij de tweede druk
De eerste druk van dit boek is tot mijn genoegen goed ontvangen. Hij werd besproken door Mohr, Maandblad NV 73, p. 197; Timmerman TVVS 1995, p. 231; Huizink,
WPNR 6271 (1997) en Slagter, RM Themis 1998, p. 279. Met vele van de gemaakte
opmerkingen heb ik in deze tweede druk rekening kunnen houden.
In deze nieuwe bewerking is vrij veel gewijzigd en aangevuld; het vennootschaps- en ondernemingsrecht is nog steeds sterk in beweging. Zo moest ik rekening
houden met nieuwe en op handen zijnde wetgeving. Verwerkt zijn onder meer:
–
–
–
–
–
–
–
–

de nieuwe Handelsregisterwet 1996 (Stb. 181) en het daarop gebaseerde
Handelsregisterbesluit 1996 (Stb. 417);
de Wet conflictenrecht corporaties (Stb. 1997, 699), in het bijzonder art. 5;
de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen (Stb. 1997, 697);
de Wet betreffende splitsing van rechtspersonen (Stb. 1997, 776);
de Wet tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10
nieuw BW (Stb. 1998, 107);
de Wet registratiedatum om proxy solicitation te bevorderen (Stb. 1999,
518);
het wetsvoorstel afschaﬃng technisch-juridisch preventief toezicht (19981999, 26 277);
het wetsvoorstel in verband met de invoering van de euro (1999-2000, 26
823).

Enige aandacht besteedde ik ook aan de ontwikkelingen rondom corporate governance en beschermingsconstructies, en aan het ten aanzien van dit laatste onderwerp ingediende wetsvoorstel (1997-1998, 25 732).
De vloed van nieuwe regelgeving op het gebied van het effectenrecht of effectenverkeersrecht dwong mij ertoe om in overleg met de Asser-adviesraad dit
gebied, dat voor een degelijke bewerking tevens om een speciale en mede aan de
praktijk ontleende kennis vraagt, verder buiten beschouwing te laten. Het boek,
toch al blijvend groot van omvang, zou anders ook veel te veel uitdijen; de paragrafen 187-193 zijn derhalve geschrapt. De Asser-adviesraad beziet momenteel de
mogelijkheden om een apart deel van de Asser-serie aan dit steeds belangrijker
wordende terrein te wijden.
In deze nieuwe druk moest veel jurisprudentie worden verwerkt. Zo besteedde ik aandacht aan de door de Hoge Raad ontwikkelde Poot/ABP-leer waaraan

X

Voorwoord bij eerdere drukken

ik een aparte paragraaf (nr. 180a) heb gewijd, en aan zijn uitspraken inzake vereenzelviging, indirecte ‘doorbraak’ van aansprakelijkheid, en het enquêterecht.
Ook veel uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven (in het bijzonder van de
Ondernemingskamer) bleken van belang. Hiernaast heeft de doctrine zich de afgelopen jaren niet onbetuigd gelaten. Naast nieuwe drukken van hand- en leerboeken, artikelen en congresbundels verschenen vrij veel dissertaties die ik ter
bestemder plaatse heb verwerkt.
(...)
Heilig Landstichting, januari 2000
J.M.M. Maeijer
Bij de derde druk
Prof. mr. J.M.M. Maeijer publiceerde in 1994 de eerste druk van dit boek. Het boek
werd met veel enthousiasme door wetenschap en praktijk ontvangen. ‘Maeijer,
een feest’, zo luidde de titel van de boekbespreking van Mohr, NV 1995, p. 197. In
2000 verscheen de tweede druk van dit boek, wederom van de hand van Maeijer.
In verband met zijn emeritaat heeft Maeijer ons verzocht de bewerking van zijn
boek voort te zetten. Dit verzoek hebben wij met grote erkentelijkheid aanvaard.
De derde druk heeft lang op zich laten wachten. Het bleek een niet geringe opgave
om dit monumentale werk te bewerken. Naast een actualisering aan de hand van
nieuwe wet- en regelgeving, rechtspraak en literatuur, is ook de structuur aangepast
en zijn vrijwel alle nummers ingrijpend herzien. Voor de toegankelijkheid is ervoor
gekozen om de nummers meer onder te verdelen en steeds te voorzien van een korte
cursieve tekst waarmee de kern van het desbetreffende nummer wordt weergegeven.
Als onderdeel van de nieuwe opzet van de Asser-Serie zal dit boek voortaan
deel 2-II* van de serie zijn (voorheen deel 2-III).
In dit boek worden de naamloze en besloten vennootschap behandeld. Aan de
orde komen de oprichting, het kapitaal en vermogen, de aandelen, de algemene vergadering, het bestuur, de raad van commissarissen, de structuurvennootschap, fusie,
overname en openbaar bod, beschermingsconstructies en certificering, de uitkoopen verkoopregeling, de geschillenregeling, het enquêterecht en concernverhoudingen.
Gelet op de omvang van het boek zijn de onderwerpen die voor alle rechtspersonen en niet specifiek voor NV en BV gelden, niet langer in dit boek behandeld.
Het betreft de hoofdstukken over: de jaarrekening, winstvaststelling en winstbestemming (voorheen hoofdstuk X), de ondernemingsraad (hoofdstuk XI), statutenwijziging, omzetting en ontbinding (hoofdstuk XIII), en juridische fusie en splitsing
(hoofdstuk XIV). Deze onderwerpen worden voortaan behandeld in het algemene
deel 2-I* handelend over de rechtspersoon (voorheen deel 2-II). Op de nieuwe systematiek is één uitzondering gemaakt: het enquêterecht wordt wel in dit boek behandeld. Hoewel het enquêterecht ook voor andere rechtspersonen geldt, hebben
in de praktijk vrijwel alle enquêteverzoeken betrekking op NV’s en vooral BV’s.
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Daarnaast is besloten om een nieuw deel 2-III* te creëren waarin de overige
rechtspersonen worden behandeld (o.a. de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij, de stichting, de Europese vennootschap).
In de jaren die zijn verstreken tussen de tweede en derde druk hebben vele wijzigingen in wet- en regelgeving plaatsgevonden. Wij noemen daarvan onder meer:
–

–

–

–

–

Wet herziening preventief toezicht (Stb. 2000, 283; kamerstuknr. 26 277, in
werking getreden op 1 september 2001), waarbij een deel van de afgeschafte
Departementale Richtlijnen 1986 in de wet is opgenomen;
Wet aanpassing structuurregeling (Stb. 2004, 370; kamerstuknr. 28 179,
in werking getreden op 1 oktober 2004), waarin naast een grondige herziening van het structuurregime, diverse nieuwe en gewijzigde bepalingen zijn opgenomen die zijn gericht op een versterking van de invloed van
aandeelhouders;
Corporate Governance Code (Stcrt. 2004, 250) en het Besluit Corporate
Governance Code (Stb. 2004, 747), waarbij de regels van de Code, opgesteld
door de commissie Tabaksblat, een wettelijke verankering kregen. De Code
wordt sindsdien periodiek herzien;
Wet betreffende het openbaar overnamebod (Stb. 2007, 202; kamerstuknr.
30 419; in werking getreden op 28 oktober 2007), waarbij de in 2001 ingevoerde Wet openbare biedingen (Stb. 2001, 181 en 316) is gewijzigd en
overgeheveld naar de nieuwe Wet op het financieel toezicht en het Besluit
openbare biedingen (Stb. 2007, 329);
Wet houdende regels omtrent een basisregister van ondernemingen
en rechtspersonen (Handelsregisterwet 2007) (Stb. 2007, 153; kamerstuknr. 30 656, in werking getreden op 1 juli 2008) en het bijbehorende
Handelsregisterbesluit 2008 (Stb. 2008, 240).

Bij het afsluiten van de tekst waren in behandeling bij de Tweede Kamer onder
meer het wetsvoorstel tot vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht
(Flex-BV) (kamerstuknr. 31 058) en het wetsvoorstel bestuur en toezicht (kamerstuknr. 31 763). Beide wetsvoorstellen zullen, eenmaal tot wet verheven, leiden
tot een grootscheepse wijziging van het vennootschapsrecht. Thans is niet te
voorspellen wanneer deze nieuwe regels zullen worden ingevoerd. De ervaring
met het wetsvoorstel personenvennootschappen (kamerstuknr. 28 746 en 31 065)
leert dat zulke trajecten vele jaren kunnen duren. Wij hebben het wetsvoorstel
Flex-BV en het wetsvoorstel bestuur en toezicht op de relevante plaatsen genoemd en summier behandeld.
(...)
Heilig Landstichting/Amsterdam, april 2009
G. van Solinge
M.P. Nieuwe Weme
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De delen 2-IIa, 2-IIb en 2-IIc van de Asser-serie hebben betrekking op de naamloze
vennootschap (NV) en de besloten vennootschap (BV).
Onderwerpen die voor alle rechtspersonen relevant zijn (zoals rechtssubjectiviteit, rechtsbevoegdheid, besluitvorming, vertegenwoordiging, omzetting, ontbinding, fusie en splitsing, de jaarrekening, en de ondernemingsraad), worden
behandeld in het in 2015 verschenen deel 2-I* (‘De rechtspersoon’). De overige
rechtspersonen (de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij, de stichting, het kerkgenootschap en de Europese rechtsvormen) worden besproken in het in 2017 uitgekomen deel 2-III (‘Overige rechtspersonen’). De personenvennootschappen worden behandeld in deel 7-VII (‘Maatschap, vennootschap
onder firma en commanditaire vennootschap’), dat in 2017 is verschenen. Het in
2018 gepubliceerde deel 2-IV (‘Effectenrecht’) is gewijd aan de ook voor de NV en
BV relevante vermogensrechtelijke aspecten van het effectenrecht.
In de vorige druk van deel 2-II* uit 2009 werden alle onderwerpen behandeld
die specifiek van belang zijn voor de NV en BV. Gelet op de omvang van de vorige
druk (1154 pagina’s) is in overleg met de Asser Adviesraad besloten deel 2-II* te
splitsen in drie delen, waarin de volgende onderwerpen worden behandeld.
Deel 2-IIa
Deel 2-IIb
Deel 2-IIc

Inleiding, oprichting, vermogen en aandelen.
Algemene vergadering, bestuur, raad van commissarissen, one-tier
board, structuurvennootschap en beschermingsconstructies.
Aansprakelijkheid, enquêterecht, geschillenregeling, uitkoop- en
verkoopregeling.

Na de driedeling is in 2013 deel 2-IIa (‘Oprichting, vermogen en aandelen’) verschenen. Deel 2-IIc (‘Aansprakelijkheid en procedures’) is in bewerking. Deel 2-IIb
(‘Corporate Governance’) verschijnt hierbij.
Corporate governance wordt in de wetenschap en praktijk vanuit diverse disciplines benaderd. Dit boek gaat over de juridische aspecten van het bestuur van
de NV en BV, het toezicht daarop door de raad van commissarissen en de bevoegdheden van de aandeelhouders. Centraal staan daarbij de organen van de vennootschap. De taken, de bevoegdheden, de samenstelling, de inrichting, het functioneren en de besluitvorming van deze organen, alsmede de onderlinge verhoudingen,
komen daarbij uitgebreid aan de orde.
Sinds de vorige druk is de wetgeving voor de NV en BV ingrijpend gewijzigd,
vooral door de invoering van de Wet Flex-BV (Stb. 2012, 299) en de Wet bestuur en
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toezicht (Stb. 2011, 275). Deze wetten hebben onder meer geleid tot flexibilisering
van het BV-recht (waaronder de mogelijkheid stemrechtloze aandelen te creëren),
het one-tier boardmodel, nieuwe regels over tegenstrijdig belang van bestuurders en commissarissen, nieuwe regels over diversiteit in het bestuur en de raad
van commissarissen en de limitering van het aantal commissariaten bij grote NV’s
en BV’s. Ook andere wetswijzigingen, zoals de Wet civielrechtelijk bestuursverbod (Stb. 2016, 153), de Wet aanpassing en terugvordering bonussen (Stb. 2013,
563) en de Wet aanpassing enquêterecht (Stb. 2012, 274), hebben relevante veranderingen gebracht. De op handen zijnde invoering van aanhangige wetsvoorstellen, zoals het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (Kamerstukken
34491) en het wetsvoorstel aandeelhoudersbetrokkenheid (Kamerstukken 35058;
ter implementatie van de EU-Richtlijn aandeelhoudersbetrokkenheid van 17 mei
2017 (PbEU 2017, L 132)), zullen ook tot wijzigingen leiden. Nieuwe wetgeving is
bovendien in voorbereiding, onder meer op het gebied van de bescherming van
beursvennootschappen en vennootschappen die van vitaal belang zijn voor de
nationale veiligheid. Onlangs is het voorontwerp voor de Wet bedenktijd beursvennootschappen ter consultatie gepubliceerd. Deze wetten en wetsvoorstellen
zijn zoveel mogelijk verwerkt in deze druk. Verder is de op 8 december 2016 gepubliceerde volledig herziene versie van de Corporate Governance Code (Stcrt.
2017, 45259) op systematische wijze verwerkt. Ook is op vele plaatsen aandacht
besteed aan sectorale regelgeving, waarin vaak bijzondere regels worden gegeven
voor het bestuur en toezicht van de NV en BV die actief zijn in sectoren zoals zorg,
pensioen, wonen, financiële dienstverlening en accountancy.
Het boek is verder geactualiseerd aan de hand van recente jurisprudentie op
het gebied van corporate governance. Daarbij is vooral aandacht besteed aan de
rechtspraak van de Hoge Raad en de Ondernemingskamer, waaronder de belangrijke uitspraken inzake ASMI, Cancun, Boskalis/Fugro, TMG, AkzoNobel en Eneco.
Ook nieuwe literatuur is verwerkt, waaronder handboeken, dissertaties, oraties, preadviezen, monografieën, wetenschappelijke artikelen en annotaties. In het
bijzonder is aandacht besteed aan de nieuwe drukken van de handboeken ASSER/
MAEIJER & KROEZE 2-I*, De Rechtspersoon 2015; SLAGTER/ASSINK, Compendium ondernemingsrecht 2013; VAN DER HEIJDEN/DORTMOND, Handboek voor de naamloze en de
besloten vennootschap 2013; VAN SCHILFGAARDE/WINTER, WEZEMAN & SCHOONBROOD,
Van de BV en de NV 2017; en BUIJN & STORM, Ondernemingsrecht. BV en NV in de
praktijk 2013.
Deze aanpassingen hebben geleid tot een wijziging van de structuur van de
hoofdstukken. Vrijwel alle randnummers zijn aangepast en vernummerd. Het
hoofdstuk over concernverhoudingen uit de vorige drukken is verdeeld over de
relevante hoofdstukken van dit deel 2-IIb. Alle verwijzingen naar de wetsgeschiedenis opgenomen in de losbladige Bundel NV en BV zijn vervangen door verwijzingen naar de beter toegankelijke kamerstukken.
Voor de totstandkoming van dit boek zijn wij dank verschuldigd aan diverse
collega’s van het Van der Heijden Instituut van de Radboud Universiteit Nijmegen
en daarbuiten. Wij bedanken allereerst mr. drs. R.G.J. Nowak en mr. T. Salemink,
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die vanaf het begin hun medewerking hebben verleend aan deze druk. Een bijzonder woord van dank richten wij tot mr. P.H.M. Broere, die in de eindfase belangrijke inhoudelijke en redactionele werkzaamheden heeft verricht. Voorts ontvingen
wij waardevolle opmerkingen van mr. E.J. Breukink, prof. mr. J.B.S. Hijink, mr. N.
Kreileman, prof. mr. G.J.C. Rensen, mr. S. Sikkink, mr. R.A.F. Timmermans en mr.
K.A.M. van Vught. De student-assistenten mr. Koen Bakker, Loes van Dijk en mr.
Berend Veenstra zijn bijzonder behulpzaam geweest bij het verzamelen van jurisprudentie en literatuur en het controleren van de eindteksten en de registers.
De eerste en tweede druk van dit boek zijn in 1994 en 2000 verzorgd door onze
voorganger prof. J.M.M. Maeijer. Helaas heeft hij de publicatie van deze vierde
druk niet meer kunnen meemaken. Sjef Maeijer is op 6 september 2018 op 86-jarige leeftijd overleden. Een icoon is heengegaan. Zijn invloed op de ontwikkeling
van het ondernemingsrecht is diepgaand en blijvend. Daarom blijft hij van groot
vennootschappelijk belang. Met dankbaarheid en respect dragen wij dit deel 2-IIb
aan hem op.
Nijmegen/Amsterdam, 1 maart 2019
G. van Solinge
M.P. Nieuwe Weme
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Algemene vergadering

1.1

Inleiding

[1]

Algemene vergadering van kapitaalverschaffers. De structuur van de
NV en BV is dualistisch; er zijn in ieder geval twee vennootschapsorganen. Aan de ene kant staat het bestuur, dat de leiding heeft
en als regel de vennootschap naar buiten vertegenwoordigt; aan de
andere kant staat de algemene vergadering, waarin de kapitaalverschaffers zijn verenigd. Aan de algemene vergadering komen belangrijke bevoegdheden toe. De structuurvennootschap heeft een
pluralistische structuur.

a. Inleiding. De hiernavolgende beschouwing over de bevoegdheden van de algemene vergadering van de NV en BV betreft in eerste instantie de niet-structuurvennootschap, dat wil zeggen de vennootschap met een dualistische structuur. Zij
betreft ten dele ook de structuurvennootschap [453 e.v.], wier structuur als een
pluralistische wordt gekenschetst, omdat daarin ook belangrijke bevoegdheden
zijn toegekend aan de daar verplicht gestelde raad van commissarissen en ondernemingsraad. Zie hierover ASSER/VAN SOLINGE & NIEUWE WEME 2-IIa 2013/20 e.v.;
SLAGTER/ASSINK, Compendium 2013/42.
De term ‘dualistisch’ is overigens enigszins verwarrend, omdat de antipool
‘monistisch’ is of kan zijn. Die laatste term wordt ook gebruikt voor het one-tier
board bestuursmodel [431 e.v.].
Het bestuur heeft de leiding over de vennootschap en de daarmee verband
houdende bevoegdheden; typologisch is het bestuur ook het orgaan dat de vennootschap vertegenwoordigt. Zie nader [121 e.v.]. Hiernaast, uitdrukkelijk niet
hierboven, staat de algemene vergadering met eigen bevoegdheden in de vennootschap, die worden bepaald door de wet en, binnen de grenzen van de wet,
door de statuten. Men spreekt soms van de algemene vergadering als ‘hoogste
macht’ binnen de vennootschap, een zienswijze die geïnspireerd lijkt door de contractuele visie op de vennootschap.
b. Contractuele visie versus institutionele visie. Van oudsher zijn er twee benaderingen van de kapitaalvennootschap: de contractuele visie en de institutionele visie. Zie daarover ASSER/MAEIJER & KROEZE 2-I* 2015/30; ASSER/VAN SOLINGE & NIEUWE
WEME 2-IIa 2013/13. De discussie hierover heeft zich in de laatste jaren toegespitst
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op de vraag in hoeverre de vennootschappelijke structuur medebepaald kan worden door de contractuele verhouding tussen de aandeelhouders. De contractuele
verhoudingen hebben recent meer aandacht gekregen door de flexibilisering van
het BV-recht, waarbij de terugdringing van dwingendrechtelijke bepalingen in
Boek 2 BW meer ruimte schept voor – deels in de statuten vast te leggen – contractuele afspraken inzake de inrichting van de BV. Zie nader VAN SCHILFGAARDE,
WPNR 2002/6503; NOWAK & VAN DUUREN, preadvies Ver. België en Nederland 2013,
p. 301-345; TERVOORT, NGB-bundel 2005, p. 337 e.v.; TEN BERG, preadvies KNB 2002,
p. 163-165; PORTENGEN, preadvies Ver. Handelsrecht 2006, p. 73-74; NOWAK, WPNR
2014/7014.
Ook de algemene vergadering mag de bij de wet en statuten getrokken grenzen
van haar bevoegdheid niet overschrijden, aldus HR 21 januari 1955, NJ 1959/43
(Forumbank), waarover [5]. Wel heeft de algemene vergadering beslissende bevoegdheden tot benoeming van bestuurders en (een meerderheid van) commissarissen, behoudens bindende voordrachten die echter met een bepaalde meerderheid kunnen worden doorbroken, en voorts tot schorsing en ontslag van deze
functionarissen. In dit verband spreekt men wel over de uiteindelijke macht van
aandeelhouders. Zie VAN SCHILFGAARDE/WINTER, WEZEMAN & SCHOONBROOD, BV en NV
2017/62; VAN DER HEIJDEN/DORTMOND, Handboek 2013/380. Dat is echter iets anders
dan de hoogste macht ten aanzien van alle aangelegenheden van de vennootschap.
c. Eigen belang van aandeelhouders. Algemeen wordt aangenomen dat de aandeelhouders, individueel en in vergadering bijeen, binnen de grenzen van art. 2:8
BW hun eigen belang mogen nastreven. De laatste jaren wordt steeds vaker betoogd dat aandeelhouders op grond van art. 2:8 BW bij hun handelen rekening
dienen te houden met het belang van de vennootschap en dat soms zelf voorop
dienen te stellen. Dat geldt niet alleen voor grootaandeelhouders in een beursvennootschap, maar ook voor aandeelhouders in een joint venture-vennootschap.
Zie bijvoorbeeld OLAERTS, Ondernemingsrecht 2017/113, die betoogt dat aandeelhouders gebonden zijn aan het vennootschappelijk belang, en de rechtvaardiging
voor deze gebondenheid ziet in het feit dat de aandeelhouder toetreedt tot een
‘belangengemeenschap’, alsmede in de opkomst van het belang van de onderneming. Voor een pleidooi dat de algemene vergadering (in tegenstelling tot individuele aandeelhouders) het vennootschappelijk belang dient te behartigen, zie
KEMP, VHI 129 2015/8.1 e.v. (diss.).
Zie ook [30], [102 sub h] en [124]. Zie verder ASSINK, preadvies Ver. Handelsrecht
2009; DE JONGH, Ondernemingsrecht 2011/124; OVERKLEEFT, IVO 103 2017/6.2.2
(diss.); ABMA e.a., R&P ONR9 2017/4.2.
d. Toekomstige aandeelhouders. In OK 27 mei 2010, RO 2010/48; JOR 2010/189
(PCM) oordeelde de OK dat mede gelet op hetgeen ingevolge art. 2:8 BW naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd, een toekomstige aandeelhouder in zijn handelen dat verband houdt met het verkrijgen van een belang
in de vennootschap niet alleen de eigen belangen maar ook het vennootschappelijk belang dient te betrekken. Zie ASSER/MAEIJER & KROEZE 2-I* 2015/228. Voor
andere gevallen van overeenkomstige toepassing van art. 2:8 BW op toekomstige
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aandeelhouders, zie OK 3 maart 1999, NJ 1999/350; JOR 1999/87 (Gucci); OK
11 maart 1999, NJ 1999/351; JOR 1999/89 (Breevast); OK 16 oktober 2001, NJ
2001/640; JOR 2001/251 (RNA); OK 17 januari 2007, RO 2007/26; JOR 2007/42
(Stork). Zie verder [124]. Hetzelfde geldt voor de stichting continuïteit die een
call-optie heeft, maar deze nog niet heeft uitgeoefend; zie daarover [640 sub g].
e. Houders van economische belangen en aandeelhoudersrechten. In de systematiek van het vennootschapsrecht worden de rechten die verband houden met het
aandeel, in het bijzonder het stemrecht, vergaderrecht, agenderingsrecht, bijeenroepingsrecht en recht op informatie, traditioneel gekoppeld aan aandeelhouders
en/of certificaathouders, alsmede pandhouders en vruchtgebruikers, dat wil zeggen aan de kapitaalverschaffers. Daarbij is geen rekening gehouden met situaties
waarin kapitaalverschaffers hun economische belang bij de aandelen in enigerlei
vorm aan andere partijen hebben overgedragen. Over de vennootschapsrechtelijke positie van die economische belanghebbenden en aandeelhouders zonder
economisch belang handelt OOSTERHOFF, VHI 144 2017 (diss.).
f. Nieuwe ontwikkelingen. In de laatste tien jaar zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest in de dynamiek tussen de kapitaalverschaffers en de vennootschapsleiding, die vooral tot uiting kwamen bij de uitoefening van de hun toekomende
bevoegdheden, hetgeen niet alleen de facto maar ook de iure verschuivingen in de
bevoegdheidsverdeling tot gevolg heeft gehad. Zie hierover ASSER/VAN SOLINGE &
NIEUWE WEME 2-IIa 2013/10-12; DE JONGH, IVO 94 2014 (diss.); KEMP, VHI 129 2015
(diss.); OVERKLEEFT, IVO 103 2017 (diss.).

[2]

Soorten algemene vergaderingen. Er zijn bij de NV en BV twee soorten algemene vergaderingen: de jaarlijkse algemene vergadering
en de buitengewone algemene vergaderingen.

a. Terminologie. Bij de NV en BV wordt onderscheid gemaakt tussen de algemene
vergadering als vennootschappelijk orgaan waaraan bepaalde bevoegdheden toekomen, en de algemene vergadering als bijeenkomst van dit orgaan. Bij de behandeling van het bijeenkomen en functioneren van de algemene vergadering doelen
wij op de laatste betekenis. Zie ook ASSER/RENSEN 2-III 2017/92.
Bij art. V Reparatiewet III Justitie (Stb. 2008, 85), is de term ‘algemene vergadering van aandeelhouders’ vervangen door ‘algemene vergadering’. Deze term
wordt sindsdien in nieuwe wetgeving gebruikt.
b. Twee soorten. Er zijn twee soorten algemene vergaderingen: de jaarvergadering, ook wel aangeduid als ‘gewone algemene vergadering’, en andere
vergaderingen die daarnaast kunnen worden gehouden en die ‘buitengewone
algemene vergaderingen’ worden genoemd. De wet maakt het onderscheid niet,
maar bepaalt slechts dat jaarlijks één algemene vergadering wordt gehouden (art.
2:108/218 BW). De jaarvergadering is verplicht voor de NV. Het BV-recht kent
sinds 2012 de mogelijkheid in plaats daarvan buiten vergadering of overeenkomstig art. 2:210 lid 5 BW te besluiten (art. 2:218 BW). De wet schrijft in art. 2:108a
BW voor de NV daarnaast een (buitengewone) algemene vergadering voor bij een
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sterke vermogensdaling als in dit artikel nader aangeduid. Zie over art. 2:108a BW
ASSER/VAN SOLINGE & NIEUWE WEME 2-IIa 2013/112.
c. Termijn. De jaarvergadering van de NV en BV moet worden gehouden, dan
wel, bij de BV, de besluitvorming buiten vergadering moet plaatsvinden, binnen
zes maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, tenzij de statuten
voorzien in een kortere termijn (art. 2:108/218 BW). Het boekjaar is het kalenderjaar indien in de statuten geen ander boekjaar is aangewezen (art. 2:10a BW).
d. Jaarrekening. Op de jaarvergadering wordt in de regel de jaarrekening vastgesteld (art. 2:101/210 lid 3 BW). Zie hierover [8].
e. Overige onderwerpen. In de jaarvergadering worden vaak ook andere onderwerpen aan de orde gesteld, zoals de winstverdeling (zie ASSER/VAN SOLINGE
& NIEUWE WEME 2-IIa 2013/188 e.v.), bij de NV de aanwijzing door de algemene
vergadering voor de duur van ten hoogste vijf jaar van een ander vennootschapsorgaan als bevoegd tot emissie en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht
daarbij (art. 2:96 BW en art. 2:96a BW), de machtiging tot inkoop van aandelen
(art. 2:98 lid 4 BW en art. 2:207 lid 2 sub d BW) en de benoeming van bestuurders
of commissarissen (art. 2:132/242 BW; art. 2:142 lid 1 BW jo. art. 2:143 BW en art.
2:252 lid 1 BW jo. art. 2:253 BW). Zie voor punten die op de jaarvergadering van
een beursvennootschap kunnen worden geagendeerd VAN HELDEN, VHI 45 1994.
In beginsel kunnen alle besluiten die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, dus ook een besluit tot vaststelling van de jaarrekening, buiten
vergadering worden genomen. Zie nader [84 e.v.].
De wettelijke regelingen omtrent de bijeenroeping, oproeping en de hierbij in
acht te nemen termijn, agenda, plaats van de algemene vergadering en gang van
zaken op de algemene vergadering zelf, gelden zowel voor de jaarvergadering als
voor andere algemene vergaderingen. Zie hierover [31 e.v.]. De wet geeft nog enige
bijzondere bepalingen voor het geval aan de algemene vergadering een voorstel
tot statutenwijziging wordt gedaan (bijvoorbeeld art. 2:123/233 BW), waarover
[10].
In dit hoofdstuk wordt gemakshalve gesproken van rechten van aandeelhouders, ook waar de wet die rechten aan alle stemgerechtigden of vergadergerechtigden geeft.
f. Soort- of aanduidingsvergadering. Zie over de vergadering van houders van
aandelen van een bijzondere soort of aanduiding [90-91] en over aandelen van
een bijzondere soort ASSER/VAN SOLINGE & NIEUWE WEME 2-IIa 2013/305.
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1.2.I

Algemeen

[3]

Kernbevoegdheden van algemene vergadering. De wet kent de volgende aan de algemene vergadering van een NV en BV opgedragen
kernbevoegdheden. Bij de structuurvennootschap geldt deels een
andere regeling.
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a. Benoeming en ontslag. De algemene vergadering van een NV en BV heeft de bevoegdheid alle bestuurders en ten minste twee derde van het totale aantal commissarissen te benoemen, alsmede hen te allen tijde te ontslaan. Zie art. 2:132/242
BW (benoeming bestuurders, waarover [242]), art. 2:142 lid 1 BW jo. art. 2:143
BW en art. 2:252 lid 1 BW jo. art. 2:253 BW (benoeming commissarissen, waarover [402]), art. 2:134/244 lid 1 BW (schorsing en ontslag bestuurders, waarover
[252]) en art. 2:144/254 lid 1 BW (schorsing en ontslag commissarissen, waarover
[418]).
Sinds 2012 kan bij de BV – kort gezegd – de bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen in de statuten worden verleend aan een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of
aanduiding; de bevoegdheid tot ontslag van bestuurders kan ook aan een ander
orgaan (bijvoorbeeld de raad van commissarissen) worden gegeven. Zie daarover
[243], [253], [403] en [419].
Op beperkingen van de bevoegdheid tot benoeming van bestuurders en commissarissen door een zogenaamde oligarchische clausule (art. 2:133/243 BW en
art. 2:142/252 lid 2 BW), komen wij terug in [247], [299] en [317].
In de statuten kan worden bepaald dat ten hoogste een derde van het totale
aantal commissarissen wordt benoemd door anderen dan de algemene vergadering of de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding (art. 2:143/253 BW), bijvoorbeeld bij een NV waarin de overheid in sterke
mate participeert, rechtstreeks door een overheidsorgaan. Deze anderen komt
dan ook de bevoegdheid tot schorsing en ontslag toe van de door hen benoemde
commissarissen. Zie art. 2:144/254 lid 1 BW, waarover [404] en [420].
De wettelijke toedeling van deze kernbevoegdheden aan de algemene vergadering geldt wat betreft benoeming en ontslag van bestuurders niet voor de vennootschap met volledig structuurregime (art. 2:162/272 BW; zie [300] en [541]).
Bij deze vennootschap komen die bevoegdheden toe aan een verplicht gestelde
raad van commissarissen. Verder geldt voor alle structuurvennootschappen in
beginsel dat de commissarissen door de algemene vergadering worden benoemd
op een bindende voordracht van de raad van commissarissen. Zie art. 2:158/268
BW, waarover [504 e.v.].
b. Statutaire inrichting. De algemene vergadering heeft de bevoegdheid tot wijziging van de statuten (art. 2:121/231 lid 1 BW). Zie [9 e.v.].
c. Jaarrekening. De algemene vergadering heeft de bevoegdheid tot het jaarlijks
vaststellen van de jaarrekening (art. 2:101/210 lid 3 BW). De jaarlijkse vaststelling van het eventuele winstsaldo van de winst- en verliesrekening moet worden onderscheiden van de bestemming van de eenmaal vastgestelde winst (art.
2:105/216 BW, waarover ASSER/VAN SOLINGE & NIEUWE WEME 2-IIa 2013/188 e.v.).
Zie over de jaarrekening [8].
d. Ontbinding, omzetting, fusie en splitsing. Anders dan bij besluiten tot ontbinding (art. 2:19 lid 1 sub a BW), verdient aandacht dat besluiten tot omzetting (art. 2:18 lid 2 sub a BW), fusie (art. 2:317 BW) en splitsing (art. 2:334m lid
1 en lid 3 BW) dienen te worden genomen met inachtneming van de vereisten
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voor respectievelijk op dezelfde wijze als een besluit tot statutenwijziging. Zie
verder art. 2:330 BW en art. 2:334ee BW. Zie nader ASSER/MAEIJER & KROEZE 2-I*
2015/353-503.
e. Ingrijpende bestuursbesluiten (NV). De algemene vergadering van een NV
heeft de bevoegdheid tot goedkeuring van ingrijpende bestuursbesluiten (art.
2:107a BW, waarover [17 e.v.]). Voor een uitgebreide, tevens historische en rechtsvergelijkende analyse van deze bevoegdheid van de algemene vergadering inzake
structuurwijzigingen, zie KLAASSEN, IVO 60 2007 (diss.).
f. Vaststelling bezoldigingsbeleid (NV). De algemene vergadering van een NV
heeft de bevoegdheid tot het vaststellen van het beleid op het terrein van de bezoldiging van het bestuur (art. 2:135 BW). Zie hierover [25-26] en [197 e.v.].
g. Recht op inlichtingen. De algemene vergadering heeft het recht van het bestuur en de raad van commissarissen inlichtingen te verlangen (art. 2:107/217 lid
2 BW). Zie verder [6].

[4]

Overige dwingendrechtelijke bevoegdheden. Naast de in [3] vermelde
kernbevoegdheden deelt de wet nog een aantal andere bevoegdheden dwingendrechtelijk toe aan de algemene vergadering van een
NV en BV.

Aan de algemene vergadering komt naast de kernbevoegdheden genoemd in [3]
dwingendrechtelijk nog een aantal bevoegdheden toe. De belangrijkste daarvan
zijn de volgende.
De algemene vergadering van een NV en BV is bevoegd te besluiten tot de
emissie van aandelen dan wel de aanwijzing van een hiertoe bevoegd vennootschapsorgaan (art. 2:96/206 lid 1 BW).
De algemene vergadering van een NV en BV is bevoegd te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (art. 2:96a lid 6 BW en art. 2:206a lid 1
BW). De algemene vergadering van een NV is hiernaast bevoegd te besluiten tot
aanwijzing van een hiertoe bevoegd vennootschapsorgaan (art. 2:96a lid 6 BW).
De algemene vergadering van een NV is bevoegd het bestuur te machtigen tot
de inkoop van eigen aandelen (art. 2:98 lid 4 BW).
De algemene vergadering van een NV en BV is bevoegd te besluiten tot een vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen (art. 2:99/208
lid 1 BW).
De algemene vergadering van een niet-beursgenoteerde NV en BV is bevoegd
op grond van bijzondere omstandigheden te besluiten tot verlenging van de termijn waarbinnen het bestuur de jaarrekening dient op te maken en ter inzage
dient te leggen (art. 2:101/210 lid 1 BW).
De algemene vergadering van een NV en BV is bevoegd tot opheﬃng van de
schorsing van een bestuurder, indien de bestuurder door de raad van commissarissen is geschorst (art. 2:147/257 lid 2 BW). Dit is anders bij de structuurvennootschap met volledig regime, en voor de BV, bij benoeming van een bestuurder
door de soort- of aanduidingsvergadering.
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De algemene vergadering van een NV en BV is bevoegd tot het verlenen van
een opdracht tot onderzoek van de jaarrekening en intrekking van die opdracht
om gegronde redenen (art. 2:393 lid 2 BW).

[5]

Restbevoegdheid. Aan de algemene vergadering van een NV en BV
behoort, binnen de door de wet en statuten gestelde grenzen, alle
bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
Zie art. 2:107/217 lid 1 BW. Dat betekent dat bevoegdheden die
door de wetgever niet dwingendrechtelijk aan een ander vennootschappelijk orgaan zijn toebedeeld, en ook niet duidelijk inherent
zijn aan het besturen, in de statuten vrijelijk aan de algemene vergadering kunnen worden toegekend. Het bestuur heeft echter het
primaat ten aanzien van de strategie van de vennootschap.

a. Systematiek. Art. 2:107/217 lid 1 BW moet worden gelezen in samenhang met
het in [110 e.v.] nader te behandelen art. 2:129/239 lid 1 BW, dat bepaalt dat
behoudens statutaire beperkingen het bestuur belast is met het besturen van de
vennootschap. In de door de wetgever gekozen systematiek komen aan de algemene vergadering, behoudens de nog te bespreken beperkingen, alle zogenaamde
restbevoegdheden toe met uitzondering van die welke aan het besturen inherent
zijn. De wetgever had ook een andere systematiek kunnen kiezen en de bevoegdheden van de algemene vergadering limitatief kunnen aanduiden. Deze systematiek is bijvoorbeeld gevolgd in de EG-verordening betreffende het statuut van de
Europese NV (PbEG 2001, L 294/1).
De beperkingen die in art. 2:107/217 BW aan de bevoegdheden van de algemene vergadering zijn gesteld, zijn van tweeërlei aard. Zie sub b-c.
b. Beperkingen: wet en statuten. In de eerste plaats is de algemene vergadering
gebonden aan de bij wet en statuten gestelde grenzen; zie HR 21 januari 1955, NJ
1959/43 (Forumbank). Zo moet de algemene vergadering de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende haar werkwijze en besluitvorming in acht nemen. Zie
HR 16 juni 1944, NJ 1944/443 (Keymel/Merito), waarover MAEIJER, NV 1966/1967,
p. 119. Strijd met de statuten kan niet worden gedekt doordat een besluit wordt
genomen met alle stemmen van het gehele, in de algemene vergadering vertegenwoordigde kapitaal. Zie HR 8 april 1938, NJ 1938/1076 (Nederlandsche Fabriek en
Handelsmaatschappij).
Intussen kan de vraag worden gesteld of deze oude rechtspraak in de context
van de persoonsgebonden vennootschap nog wel onverkort geldt. Zie over deze
discussie [102 sub b] en NOWAK, WPNR 2014/7014. Soms kan krachtens de wet zelf
op een dergelijke wijze een handelen in strijd met door de wet gestelde formele
eisen worden geheeld; zie in het bijzonder art. 2:114/224 lid 2 BW, art. 2:115 lid 1
BW en art. 2:225 BW.
c. Beperkingen: aan anderen toegekende bevoegdheden. In de tweede plaats behoort volgens art. 2:107/217 BW aan de algemene vergadering niet de bevoegdheid die aan het bestuur of aan anderen is toegekend. Zie Hof ’s-Hertogenbosch
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16 juni 1993, NJ 1994/249 (Slagerij Van Heumen). De bevoegdheden die krachtens
de wet aan het bestuur toekomen en aan het bestuur inherent zijn, bespreken wij
in [150 e.v.].
Door de statuten kan niet iedere bevoegdheid vrijelijk aan het bestuur of aan
anderen dan aan de algemene vergadering worden toegekend, zoals wellicht op
het eerste gezicht uit art. 2:107/217 BW zou kunnen worden afgeleid. Door de
wetgever is immers een aantal bevoegdheden dwingendrechtelijk en exclusief
aan de algemene vergadering toebedeeld. Het dwingendrechtelijke karakter van
de toebedeling vloeit voort uit de vennootschappelijke orde en blijkt hieruit, dat
in de desbetreffende wettelijke bepaling niet voorkomt de zinsnede: ‘tenzij bij
de statuten anders is bepaald’, of iets dergelijks. Zie art. 2:25 BW. Dergelijke aan
de algemene vergadering dwingendrechtelijk toebedeelde bevoegdheden kunnen
noch door de statuten noch bij overeenkomst naar het bestuur of anderen, bijvoorbeeld de raad van commissarissen, worden overgeheveld. Of de aandeelhouders van de uitoefening van deze bevoegdheden kunnen afzien, hangt ervan af of
deze te hunner bescherming zijn gegeven. Zie hierover uitgebreid MEINEMA, IVO 43
2003 (diss.). De uitoefening van dergelijke bevoegdheden door de algemene vergadering kan soms wel door de statuten aan zekere beperkingen worden onderworpen, bijvoorbeeld door de bepaling dat zij slechts mogelijk is na goedkeuring
van anderen, zoals houders van prioriteitsaandelen.
d. Wet en statuten zwijgen. Indien zowel de wet als de statuten zwijgen of onduidelijk zijn over de vraag aan welk orgaan een bepaalde bevoegdheid toekomt,
kan op grond van art. 2:107/217 BW de bevoegdheid van de algemene vergadering
dan wel op grond van art. 2:129/239 BW de bevoegdheid van het bestuur worden
bepleit. Zie ook [121 e.v.]. Zie in dit verband ten aanzien van de bevoegdheid tot
inkoop onder het oude recht de benadering van Hof Amsterdam 21 april 1954,
kenbaar uit NJ 1959/43 (Forumbank), waarover MAEIJER, NV 1966/1967, p. 119. De
thans geldende wetgeving spreekt zich duidelijker dan voorheen uit over de bevoegdheidskwestie bij onder meer emissie en inkoop van aandelen. Zie ASSER/VAN
SOLINGE & NIEUWE WEME 2-IIa 2013/329 en 224.
e. Bevoegdheden inzake structuur en verkoop onderneming. In het algemeen kan
worden gesteld dat bevoegdheden die wezenlijk betrekking hebben op de structuur van de vennootschap of (een zeer wezenlijk deel van) haar onderneming,
in het stelsel van de wet eerder aan de algemene vergadering moeten toevallen
dan aan het bestuur. Art. 2:107a BW is hiervan een voorbeeld. Aldus ook VAN
SCHILFGAARDE/WINTER, WEZEMAN & SCHOONBROOD, BV en NV 2017/42; KLAASSEN, IVO
60 2007 (diss.); VAN DER HEIJDEN/DORTMOND, Handboek 2013/231, p. 480; HONÉE, NV
1984, p. 17. Zie over art. 2:107a BW verder [17 e.v.].
f. Opvragen van stortingen. Tot het opvragen van stortingen op aandelen is naar
onze mening het bestuur, dat immers de eerste zorg heeft voor een goed beheer
van het vermogen, bevoegd. Zie hierover ASSER/VAN SOLINGE & NIEUWE WEME 2-IIa
2013/124. Evenzo oordelen wij ten aanzien van de uitgifte van schuldbrieven
(obligaties); zie in verband hiermee art. 2:164/274 lid 1 sub a BW. De uitgifte
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van converteerbare obligaties valt onder het regime van art. 2:96 lid 5 BW en art.
2:206 lid 2 BW.
g. Bepalen van strategie. Het bepalen van de strategie van de vennootschap en
de daaraan verbonden onderneming is in beginsel een aangelegenheid van het
bestuur. Dit is herhaaldelijk door de Hoge Raad uitgemaakt, in het bijzonder in HR
13 juli 2007, NJ 2007/434; JOR 2007/178 (ABN Amro); HR 9 juli 2010, NJ 2010/544;
JOR 2010/228 (ASMI); HR 20 april 2018, NJ 2018/331; JOR 2018/142 (Boskalis/
Fugro). Zie hierover verder [139].
Kan in de statuten worden bepaald dat de bevoegdheid tot het vaststellen van
de strategie bij de algemene vergadering berust? ASSINK, MvO 2018/7, p. 192-193
en TIMMERMAN, Preadvies Ver. Handelsrecht 2018, par. 2.2.9 achten dit mogelijk. Wij
vragen ons af of een dergelijke uitholling van de taken en bevoegdheden van het
bestuur en beperking van de zelfstandigheid van het bestuur niet in strijd is met
de vennootschappelijke orde. Naar ons oordeel is het vaststellen van de strategie
een taak van het bestuur, die in beginsel niet in de statuten aan het bestuur kan
worden ontnomen en worden overgedragen aan de algemene vergadering. In besloten verhoudingen, zoals in groepsverband of bij een joint venture, kan mogelijk
van dit uitgangspunt worden afgeweken. Bij een vennootschap met veel aandeelhouders, zoals een beursvennootschap, achten wij het in ieder geval niet geoorloofd [556 sub e]. Evenzo VAN OLFFEN, Ondernemingsrecht 2019/12, par. 2.1.

1.2.II

Recht op inlichtingen

[6]

Recht op inlichtingen van algemene vergadering. Het bestuur en de
raad van commissarissen van een NV en BV verschaffen aan de algemene vergadering alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Zie art.
2:107/217 lid 2 BW.

a. Algemeen. Art. 2:107/217 lid 2 BW is via een toevoeging aan art. 43 WvK
(oud) in onze wetgeving geïntroduceerd bij de Wet van 6 mei 1971 (Stb. 1971,
289; Kamerstukken 10751; invoering structuurvennootschap). Zie Handelingen II
1970/71, p. 3162; Kamerstukken II 1969/70, 10751, 3, p. 18. Voordien werd deze
verplichting wel aanvaard op grond van het ongeschreven recht. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat dit recht op inlichtingen wordt beschouwd als een gevolg van
de verplichting van bestuurders en commissarissen aan de algemene vergadering
verantwoording van hun beleid af te leggen. Verantwoording houdt ook in de verplichting tot antwoorden, dat wil zeggen tot het verstrekken van de verlangde
gegevens. Dit betekent dat inlichtingen veelal worden gevraagd naar aanleiding
van de vaststelling van de jaarrekening.
De algemene vergadering heeft recht op alle inlichtingen over de financiële en
operationele situatie van de vennootschap opdat zij tot een voldoende gefundeerde besluitvorming kan komen. Zie HR 21 februari 2003, NJ 2003/181; JOR 2003/58
(VIBA), en met betrekking tot het dividendbeleid van de vennootschap OK 15
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maart 2005, ARO 2005/41; JOR 2005/88 (Emba), waarover VAN DER KORST, VHI
92 2007 (diss.), p. 165. Zie over het recht op inlichtingen verder Rb. Amsterdam
(pres.) 15 juni 1988, KG 1988/276 (Schröder/HCS); Rb. Groningen (pres.) 11 september 1996, KG 1996/326; JOR 1996/115 (Stiho/Houtgroep); Rb. Utrecht 29 juli
1998, JOR 1999/58 (Resort Haamstede/Boot), waarin werd uitgemaakt dat een
specifiek eigen belang hiertoe is vereist.
Bij een openbaar bod is de doelvennootschap verplicht in een algemene vergadering informatie omtrent het bod te verschaffen (art. 18 Bob). Zie nader ASSER/
MAEIJER, VAN SOLINGE & NIEUWE WEME 2-II* 2009/619.
Zie [379] voor de verplichting van het bestuur om de raad van commissarissen
informatie te verschaffen als bedoeld in art. 2:141/251 lid 1 BW.
b. Recht van individuele aandeelhouder in algemene vergadering. In de literatuur
werd betwist of het recht op inlichtingen toekomt aan de algemene vergadering,
of ook aan de individuele aandeelhouder. In HR 9 juli 2010 (r.o. 4.6), NJ 2010/544;
JOR 2010/228 (ASMI), oordeelde de Hoge Raad kort gezegd dat het recht op inlichtingen een recht is van de algemene vergadering als orgaan van de vennootschap,
maar dat iedere aandeelhouder in de algemene vergadering – echter niet buiten
vergadering – het recht heeft zelfstandig vragen te stellen, oftewel inlichtingen te
vragen (ongeacht ook of deze betrekking hebben op agendapunten – zie daarvoor
[51 e.v.]). In gelijke zin SCHWARZ, GS Rechtspersonen, art. 2:107 BW, aant. 5 (2017);
SLAGTER/ASSINK, Compendium 2013, p. 699 e.v.; BUIJN & STORM, BV en NV 2013/4A.18
en 4B.14; VAN DER KORST, VHI 92 2007 (diss.), p. 170; VLETTER-VAN DORT, IVO 37 2001
(diss.), p. 66; VAN DER HEIJDEN/DORTMOND, Handboek 2013/203.1; VAN SOLINGE, VHI
45 1994, p. 45. Anders: PITLO/RAAIJMAKERS, Ondernemingsrecht 2017/4.5.8; VAN
SCHILFGAARDE/WINTER, WEZEMAN & SCHOONBROOD, BV en NV 2017/64, die stellen dat
slechts de algemene vergadering als zodanig recht op inlichtingen heeft.
De wet spreekt over ‘verlangde inlichtingen’; men kan dit verstaan als vanuit
(niet: door) de algemene vergadering verlangde inlichtingen. Bovendien zal de
algemene vergadering vrijwel altijd stilzwijgend instemmen met een desbetreffend door een aanwezige aandeelhouder gedaan verzoek. Uiteraard mag ook van
de aandeelhouder die inlichtingen verzoekt, worden verlangd dat hij zich zakelijk
opstelt; bij zijn verzoek moet hij de grenzen van de redelijkheid en billijkheid in
acht nemen (art. 2:8 lid 1 BW). Zie SCHWARZ, GS Rechtspersonen, art. 2:107 BW,
aant. 5 (2017); DEN BOOGERT, NV 1997, p. 217. Zie over het gevolg voor de informatieplicht van de accentverschuiving van de algemene vergadering naar de voorfase: VERDAM, Ondernemingsrecht 2004/156.
c. Recht van individuele aandeelhouder buiten algemene vergadering. Buiten de
algemene vergadering hebben aandeelhouders in beginsel geen recht op inlichtingen, zie HR 9 juli 2010 (r.o. 4.6), NJ 2010/544; JOR 2010/228 (ASMI). Onder omstandigheden, bijvoorbeeld in joint venture-verhoudingen, heeft de individuele
aandeelhouder echter op grond van de redelijkheid en billijkheid ex art. 2:8 BW
ook buiten de algemene vergadering recht op de door hem verlangde inlichtingen. Zie VAN SCHILFGAARDE/WINTER, WEZEMAN & SCHOONBROOD, BV en NV 2017/64;
SLAGTER/ASSINK, Compendium 2013, p. 699 e.v.
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