VOORONTWERP
Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van enkele
bepalingen omtrent de geschillenregeling en ter verduidelijking van de toegangseisen tot de
enquêteprocedure voor aandeelhouders en certificaathouders van beursvennootschappen (Wet
aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.
enz. enz.
Allen, die zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de geschillenregeling aan te passen
teneinde de werking van de regeling te verbeteren en de ontvankelijkheidseisen voor toegang tot
het enquêterecht voor aandeelhouders en certificaathouders van beursvennootschappen te
verduidelijken.
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt gewijzigd als volgt:

A
In artikel 336 lid 1 wordt na "kunnen van een aandeelhouder die door zijn gedragingen" ingevoegd
"al dan niet in hoedanigheid van aandeelhouder".

B
In artikel 342 lid 1 wordt na "indien de vruchtgebruiker of pandhouder door zijn gedragingen"
ingevoegd "al dan niet in hoedanigheid van vruchtgebruiker of pandhouder van een aandeel".

C
Artikel 343 lid 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. De eerste zin komt als volgt te luiden: Een aandeelhouder kan een vordering tot uittreding
instellen tegen één of meer mede-aandeelhouders die zich zodanig in strijd gedragen met hetgeen
door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in
redelijkheid niet meer van hem kan worden gevergd.
2. Na deze zin wordt een zin toegevoegd, luidende: Een vordering tot uittreding houdt in dat zijn
aandelen overeenkomstig de leden 1, 2 en 3 van artikel 343a worden overgenomen.
3. Na de laatste zin worden de volgende zinnen toegevoegd, luidende:
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Een vordering kan evenmin worden toegewezen, indien één of meer mede-aandeelhouders of de
vennootschap aan de aandeelhouder een onherroepelijk, onvoorwaardelijk en redelijk bod tot
overname van zijn aandelen heeft of hebben gedaan en de mede-aandeelhouders of de
vennootschap zekerheid stellen of een andere waarborg geven voor de voldoening van de prijs van
de aandelen en voor de kosten van het deskundigenbericht als bedoeld in artikel 340. Teneinde de
redelijkheid van het bod vast te stellen, kan de rechter bepalen dat de procedure met toepassing
van artikel 343c wordt voortgezet als een geschil over de vaststelling van de prijs van de aandelen.

D
Artikel 346 lid 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel c vervalt “of, indien de aandelen of certificaten zijn toegelaten tot de handel op een
gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet
op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit
vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is, ten minste een waarde vertegenwoordigen
van € 20 miljoen volgens de slotkoers op de laatste handelsdag voor indiening van het verzoek,”.
2. Onder verlettering van onderdelen d en e tot onderdelen e en f wordt een onderdeel d (nieuw)
ingevoegd dat luidt:
d. in afwijking van de onderdelen b en c, indien het betreft een naamloze vennootschap of besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan aandelen of certificaten zijn toegelaten tot
de handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in
artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of
multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is: een of meer
houders van aandelen of van certificaten van aandelen, die alleen of gezamenlijk ten minste een
honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of ten minste een waarde
vertegenwoordigen van € 20 miljoen volgens de slotkoers op de laatste handelsdag voor indiening
van het verzoek, of zoveel minder als de statuten bepalen;.

E
Na artikel 356 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende:
Artikel 356a
1. Indien een verzoek als bedoeld in artikel 345 lid 1 een vennootschap als bedoeld in artikel 335
betreft en uit het verslag van onjuist beleid of wanbeleid is gebleken, kunnen houders van aandelen
als bedoeld in artikel 346 lid 1, onder b, c en d, of de overige houders van aandelen van de
vennootschap een vordering als bedoeld in de artikelen 336 lid 1, 342 lid 1 en 343 lid 1 en een
verzoek als bedoeld in artikel 343c lid 1 instellen bij de ondernemingskamer. De bepalingen van de
vorige afdeling zijn, met uitzondering van de leden 3 en 5 van artikel 336, van overeenkomstige
toepassing.
2. De ondernemingskamer is eveneens bevoegd kennis te nemen van de met de vorderingen ,
bedoeld in de artikelen 336 lid 1 en 343 lid 1, samenhangende vorderingen tussen dezelfde partijen
of tussen een der partijen en de vennootschap.
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3. Over de vorderingen of het verzoek, bedoeld in lid 1, oordeelt in eerste aanleg de
ondernemingskamer. Van de uitspraak staat uitsluitend beroep in cassatie open.

ARTIKEL II
Het recht zoals dat gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet blijft van toepassing ten
aanzien van zaken waarin een vordering als bedoeld in de artikelen 336 lid 1, 342 lid 1 en 343 lid 1
van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of een verzoek als bedoeld in artikel 345 lid 1 van boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek is ingediend voor dat tijdstip.

ARTIKEL III
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

ARTIKEL IV
Deze wet wordt aangehaald als: Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking
ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand
zullen houden.
Gegeven

De Minister voor Rechtsbescherming,
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