
29 309 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)

D NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
JUSTITIE1

Vastgesteld 10 februari 2005

De leden van de fractie van de PvdA hadden met belangstelling kennisge-
nomen van de memorie van antwoord. Zij stelden toch nog een enkele
vraag. Die betrof de door de PvdA bepleite harmonisatie van in de EU
toepasselijke stelsels van corporate governance met betrekking tot onder
andere het onafhankelijke toezicht, de rol van de aandeelhouders en de
invloed van werknemers op de samenstelling van het toezichthoudende
orgaan. De werking van de interne markt is immer gediend met transpa-
rantie in de gangbare ondernemingsvormen.

Op vragen van de CDA-fractie in de Tweede Kamer tijdens de behandeling
van het wetsvoorstel Wijziging van de wet op formeel buitenlandse
vennootschappen antwoordde de regering dat harmonisatie via
vennootschapsrichtlijnen de laatste jaren moeizamer is verlopen en dat
communautaire harmonisatie een kritische grens lijkt te hebben bereikt. Is
het niet wenselijker het selectieproces uit de huidige 25 plus één
bestaande stelsels niet over te laten aan het vrije spel der maatschappe-
lijke krachten, maar daar juist politieke sturing op te zetten? Het ging de
leden van de PvdA-fractie dan met name om het waarborgen van een
aantal minimale randvoorwaarden, zoals het bovengenoemde onafhanke-
lijke toezicht en de werknemersinvloed op de samenstelling van het
toezichthoudend orgaan. De onlangs verschenen nota van de minister van
Justitie over het ondernemingsrecht biedt op dit onderdeel nog te weinig
concrete aanknopingspunten. Is de minister bereid hiertoe voorzieningen
te treffen en is in dat geval harmonisatie via vennootschapsrichtlijnen dan
niet een van de geëigende middelen?

De voorzitter van de commissie,
Van de Beeten

De griffier van de commissie,
Janssen

1 Samenstelling: Holdijk (SGP), Wagemakers
(CDA), Rosenthal (VVD), Witteveen (PvdA), De
Wolff (GL), Van de Beeten (CDA) (voorzitter),
Broekers-Knol (VVD), Kox (SP), Westerveld
(PvdA), Engels (D66), Franken (CDA).
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