
Amendementen zijn in de volgorde van stemming – op artikelnummer – weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. 
Vervangen amendementen zijn d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8→ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op 
zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De 
stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.  

 

 

 
 
 
 
 

 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 5 oktober 2004 
 
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 
voor Justitie 
 

 
 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 

29309  Uitvoering van de verordening (EG) Nr. 2157/2001 van de Raad van de 
Europese Unie van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese 
vennootschap (SE) (Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap) 

 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL : het wetsvoorstel is op 5 oktober 2004 met 
algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. 
 
 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Artikelen 5 en 7 
12 (Jan de Vries en Eski) 
In verband met beroep tegen overheidsverzet wijst dit amendement in plaats van de 
ondernemingskamer het College van beroep voor het bedrijfsleven aan voor het behandelen 
van het beroep. Het onderzoek van de ondernemingskamer is gericht op de onderneming zelf, 
terwijl het onderzoek van het College van beroep voor het bedrijfsleven meer ook het 
algemeen belang toetst. 
Aangenomen. Voor: D66, VVD, CDA, ChristenUnie, LPF, Groep Wilders en SGP 
 
 

Artikel 23 
13 (Jan de Vries en Eski) 
In het wetsvoorstel wordt voorgesteld dat een afhankelijke maatschappij van een SE alleen 
wordt vrijgesteld van de structuurregeling wanneer op de SE de volledige structuurregeling 
van toepassing is. Ingevolge dit amendement wordt de afhankelijke maatschappij ook 
vrijgesteld ingeval op de SE het verzwakte structuurregime van toepassing is. 
Aangenomen. Voor: D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF 
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN  

 

Artikel 11 
10 (Douma) 
Dit amendement strekt ertoe, conform het standpunt van de meerderheid van de SER, om ten 
aanzien van een in Nederland gevestigde SE waar de medezeggenschap volgens de 
referentievoorschriften van kracht is het toezichthoudende orgaan dwingendrechtelijk toe te 
rusten met substantiële bevoegdheden, te weten (1) benoeming en ontslag van de leden van 
het leidinggevende orgaan (conform de hoofdregel van artikel 39, lid 2 van de SE-
verordening) en (2) goedkeuring van belangrijke besluiten van het leidinggevende orgaan 
(conform de in artikel 48, lid 2 van de SE-verordening geboden optie) zoals genoemd in 
artikel 2:164 BW. 
Daarbij wordt in overweging genomen dat het gewicht van het toezichthoudende orgaan (c.q. 
de toezichthoudende leden van het bestuursorgaan) – en dus ook het gewicht van de 
medezeggenschap van de werknemers bij de benoeming van de leden van het 
toezichthoudende c.q. bestuursorgaan – in belangrijke mate afhangt van de bevoegdheden 
van dat orgaan. Voor het geval van een monistisch model (alleen een bestuursorgaan) 
wordt geregeld dat, indien aan de werknemers medezeggenschap (het recht om een aantal 
leden van dat bestuursorgaan te benoemen) toekomt in de zin van hoofdstuk 3 van de Wet rol 
werknemers bij de Europese vennootschap, belangrijke aangelegenheden als bedoeld in 
artikel 2:164 BW een uitdrukkelijk besluit van het (voltallige) bestuursorgaan behoeven 
(zie het slot van de eerste zin van het eerste lid en het tweede lid van artikel 48 SE-
verordening). 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak 
 
 

Artikel 13 
14 (Douma) 
Door de invoering van de mogelijkheid van een keuze voor de rechtsvorm van een Europese 
Vennootschap volgens het monistische model wordt de monistische bestuursvorm voor 
ondernemingen die in Nederland actief zijn breder en beter toegankelijk. Internationaal wordt 
de discussie gevoerd over het waarborgen van de onafhankelijkheid van het toezichthoudend 
orgaan, de zogenaamde non-executives. Die discussie loopt in de VS en is in het Verenigd 
Koninkrijk ondervangen door de bepaling dat de voorzitter van het bestuursorgaan altijd een 
van de non-executive leden van het bestuursorgaan moet zijn. Bij de toekomstige 
modernisering van het ondernemingsrecht zal dit onderwerp waarschijnlijk breder behandeld 
worden, maar voordat daarop wijziging van de wet volgt, zal waarschijnlijk nog tenminste 
een jaar duren. In de tussentijd zouden Europese vennootschappen kunnen ontstaan waarin de 
onafhankelijkheid van de voorzitter van het bestuursorgaan onvoldoende is gewaarborgd. 
Daarom wordt voorgesteld om dat reeds thans in de uitvoeringswet van de verordening 
Europese Vennootschap te verankeren.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak 
 
 
 
 
 
 



3 / 4 

Artikel 23 
11 (Douma) 
Dit amendement beoogt de vrijstelling van het structuurregime voor dochtervennootschappen 
van een SE te beperken tot een gedeeltelijke vrijstelling conform artikel 2:155 BWvoor twee 
situaties: (a) de meerderheid van de werknemers van de SE en al haar dochters tezamen is 
buiten Nederland werkzaam; (b) de SE voldoet niet aan de voorwaarde onder a, maar past zelf 
het volledige structuurregime toe. Het geval onder a valt reeds onder de in artikel 2:155 
Bwgeregelde gedeeltelijke vrijstelling voor dochters van een «internationale moeders»; ook 
de hier bedoelde SE is immers «een rechtspersoon waarvan de werknemers in meerderheid 
buiten Nederland werkzaam zijn» (n.b.: ingevolge het derde lid van artikel 155 tellen de 
werknemers van de dochters mee). Die gedeeltelijke vrijstelling houdt in dat – anders dan in 
het volledige structuurregime – niet de rvc maar de ava (lees: de moeder) de leden van het 
bestuur (van de structuurdochter) benoemt. Klaarblijkelijk vindt de Nederlandse wetgever 
deze gedeeltelijke vrijstelling van het structuurregime voldoende om recht te doen aan het 
belang van het internationale concern: veiligstellen van de concerneenheid. 
In een geval als bedoeld onder b, waarin de SE zelf het volledige structuurregime toepast, is 
volledige vrijstelling voor de dochters evenmin nodig voor waarborging van de 
concerneenheid. Dit geval is echter nog niet begrepen in artikel 2:155 BWen wordt in het 
amendement ondervangen door het voorgestelde artikel 155b. Ook de meerderheid van de 
SER vond het onjuist om dochters van een dergelijke SE volledig van het structuurregime vrij 
te stellen omdat de Nederlandse werknemers van die dochters op het niveau van de SE de 
uitoefening van de structuurbevoegdheden moeten delen met de werknemers van buitenlandse 
dochters van die SE (namelijk via de SE-or), en die werknemers hun (vennootschappelijke) 
medezeggenschap op dochterniveau zouden moeten inleveren, terwijl niet verzekerd is dat 
voor de buitenlandse dochters ingevolge het op hun van toepassing zijnde vennootschapsrecht 
een overeenkomstige vrijstelling van het (vennootschappelijke) medezeggenschapsregime 
geldt, waardoor een onevenwichtige situatie ontstaat. De SER achtte alleen een gedeeltelijke 
vrijstelling van de dochters conform artikel 2:155 BWaanvaardbaar voor de bovengenoemde 
twee situaties.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, Pvda en Groep Lazrak 
 
 
 

MOTIES 

 

14→15 (Douma) ter vervanging van nr. 14 over harmonisering van de voor beursgenoteerde 
vennootschappen toepasselijke stelsels van corporate governance. 
Verworpen. Na hoofdelijke stemming met 71 stemmen tegen en 67 stemmen voor 
 
Vóór stemmen de leden: Koşer-Kaya, Kraneveldt, Kruijsen, Van der Laan, Lambrechts, 
Lazrak, Leerdam, Marijnissen, Nawijn, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, 
Samsom, Smeets, Smits, Van der Staaij, Straub, Stuurman, Tichelaar, Timmer, 
Timmermans, Tjon-a-Ten, Tonkens, Varela, Vendrik, Verbeet, Verdaas, Vergeer, Van 
der Vlies, Vos, Waalkens, De Wit, Wolfsen, Adelmund, Albayrak, Arib, Van As, 
Azough, Bakker, Blom, Boelhouwer, Van Bommel, Bussemaker, Crone, Van Dam, 
Depla, Dijksma, Dijsselbloem, Dittrich, Douma, Dubbelboer, Duivesteijn, Duyvendak, 
Eerdmans, Eijsink, Fierens, Van Gent, Halsema, Van der Ham, Hamer, Heemskerk, 
Herben, Hermans, Van Heteren, Kalsbeek, Kant, Karimi en Koenders.  
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Tegen stemmen de leden: De Krom, Van Lith, Luchtenveld, Mastwijk, Van Miltenburg, 
Mosterd, De Nerée tot Babberich, Van Oerle-van der Horst, Omtzigt, Oplaat, Örgü, 
Ormel, De Pater van der Meer, Rambocus, Rijpstra, Rouvoet, Schreijer-Pierik, Slob, 
Smilde, Snijder-Hazelhoff, Spies, Sterk, Szabo, Veenendaal, Verburg, Verhagen, 
Vietsch, Visser, Bibi de Vries, Jan de Vries, Van Vroonhoven-Kok, Weekers, Weisglas, 
Wilders, Van Winsen, Van Aartsen, Aasted Madsen-Van Stiphout, Algra, Aptroot, 
Atsma, Van Baalen, Balemans, Van Beek, Blok, Van Bochhove, Brinkel, Buijs, Van de 
Camp, Cornielje, Çörüz, Dezentjé Hamming, Van Dijk, Van Egerschot, Eski, Van 
Fessem, Ferrier, Geluk, De Haan, Van Haersma Buma, Haverkamp, Hessels, Hirsi Ali, 
Hofstra, Ten Hoopen, Huizinga-Heringa, Jager, Joldersma, Jonker, Koomen, 
Koopmans en Kortenhorst. 
 
 
 


