
Overzicht van afdeling Inhoudelijke Ondersteuning 

stemmingen in de 

Tweede Kamer 

 

 
 

 

 
Amendementen zijn in 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Justitie 

 

 datum 16 april 2008 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31220 Uitvoering van richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

de Europese Unie van 6 september 2006 (PbEU L 264) tot wijziging van richtlijn 

77/91/EEG betreffende de oprichting van naamloze vennootschappen en de 

instandhouding en wijziging van hun kapitaal 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 15 april 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer.   

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Artikel 1, onderdeel F 

11  15  22 (Vos en Weekers) 

Het amendement strekt ertoe de geldigheidsduur van de machtiging van de algemene 
vergadering die in het wetsvoorstel werd verlengd tot maximaal vijf jaar weer op maximaal 
18 maanden te stellen. De huidige maximale machtigingsperiode van 18 maanden dient te 
worden gehandhaafd, aangezien de samenstelling van de algemene vergadering de laatste 
tijd dusdanig snel verandert dat in het geval van een besluit over een ruime machtiging tot 
inkoop van eigen aandelen daarover het standpunt van de «geactualiseerde»  

aandeelhoudersbestand zou moeten worden gevraagd. 

Met algemene stemmen aangenomen 
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Artikel 1, onderdeel F 

10  14  21 (Vos en Weekers) 

Het amendement strekt ertoe dat beursgenoteerde vennootschappen slechts over kunnen 
gaan tot de inkoop van aandelen voor zover dit niet meer is dan 50 procent van het 
geplaatst kapitaal. De beperking van de mogelijkheid tot inkoop van aandelen heeft twee 
doelstellingen. Enerzijds kan hiermee worden voorkomen dat het bestuur van de 

vennootschap in de verleiding komt om aandelen in te kopen en deze door te plaatsen bij 
een bevriende partij met het oogmerk om bijvoorbeeld een potentiële bieder buiten spel te 
zetten dan wel anderszins de zeggenschapverhoudingen binnen de vennootschap te  
beïnvloeden. Anderzijds wordt ook voorkomen dat door een ruime inkoop van aandelen de 

algemene vergadering niet efficiënt meer kan opereren hetgeen ten koste gaat van de 
benodigde interne «checks and balances» binnen een beursgenoteerde vennootschap. De 
voorgestelde maximumgrens van 50 procent van het geplaatste kapitaal was al in de wet 

opgenomen voordat richtlijn 77/91/EEG in de Nederlandse wetgeving was 
geïmplementeerd. 

Aangenomen. Voor: PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en het 

lid Verdonk 

 

Artikel 1, onderdeel G 

12  19 (Weekers en Van Vroonhoven-Kok) 

Dit amendement brengt de tekst van het wetsvoorstel in overeenstemming met de tekst 

van de gewijzigde richtlijn van artikel 23 lid 1 tweede alinea, laatste volzin. Het 

amendement beoogt op deze wijze de onduidelijkheid weg te nemen die ontstaat door het 

gebruik van de term «betrokken partijen» in plaats van «tegenpartij». Waar eerder 

verwarring kon ontstaan over de vraag of de tekst ook betrekking had op de 

geldverstrekker zelf (dus de vennootschap die de lening aan een derde geeft), immers ook 

de vennootschap is een bij het verstrekken van de lening betrokken partij, wordt nu 

duidelijk opgenomen dat het gaat om een onderzoek naar de kredietwaardigheid van de 

tegenpartij. 

Met algemene stemmen aangenomen 

  

Artikel 1, onderdeel G 

20 (Vos) 

Het amendement strekt ertoe om in het voorgestelde artikel 2:98c, lid 5, BW opgenomen 

vereiste dat de goedkeuring door de algemene vergadering van een besluit van het bestuur 

om leningen te verstrekken aan derden moet worden genomen met een meerderheid van 

ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen aan te scherpen voor de zogenoemde 

«beursvennootschappen». De risico’s van het verstrekken van leningen aan derden door 

beursvennootschappen zijn werknemers en minderheidsaandeelhouders groot. Het 

verstrekken van leningen zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat het bestuur van de 

vennootschap besluit om een bepaalde (activistische) belegger een lening te verstrekken 

om alle aandelen in de vennootschap op te kopen. De belangen van werknemers en 

minderheidsaandeelhouders kunnen hierdoor worden geschaad. Daarnaast behoort een 

niet-financiële vennootschap zich toe te leggen op het vervaardigen van 

(branchespecifieke) producten en diensten en niet op het verstrekken van leningen. 

Niettemin is het denkbaar dat de overgrote meerderheid van de aandeelhouders in een 

concrete situatie geen bezwaar hebben tegen het verstrekken van een lening. Om te 

bereiken dat aan de werknemers en aandeelhouders van een beursgenoteerde 

vennootschap een voldoende mate van bescherming wordt geboden, is het van belang dat 
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vrijwel alle aandeelhouders van deze vennootschap het verstrekken van leningen 

goedkeuren. Daartoe is vereist dat ten minste 95 procent van de stemmen die zijn 

uitgebracht een voorstem zijn. De besluitvorming van de algemene vergadering kan met 

dit percentage moeilijk worden «doorgedrukt» door bepaalde activistische aandeelhouders 

die zelf een groot belang hebben bij het verstrekken van de lening. Misbruik van de 

bevoegdheid om leningen vanuit de vennootschap te verstrekken wordt hierdoor 

tegengegaan Met het percentage van ten minste 95 procent van de aandelen wordt tevens 

aangesloten bij artikel 2 van het Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen (Stb. 2008, 27) 

waarin is opgenomen dat een vrijstelling van de plicht om een openbaar bod uit te brengen 

geldt wanneer de algemene vergadering met 95 procent van de uitgebrachte vóór deze 

vrijstelling heeft gestemd. Ook wordt hiermee aangesloten bij de percentages die gelden 

op grond van de artikelen 2:92a BW (uitkoopregeling minderheidsaandeelhouders), 

2:359c BW (uitkoopregeling minderheidsaandeelhouders na een openbaar bod) en 2:359d 

BW (vordering minderheidsaandeelhouders tot overneming van diens aandelen na een 

openbaar bod). 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66. PvdD, ChristenUnie en de SGP 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel 1, onderdeel F 

13 (Van Vroonhoven-Kok en Weekers) 

Dit amendement beoogt tegenspraak tussen de oude en nieuwe artikelen te ondervangen. 

Met betrekking tot artikel 98b is er sprake van een zogenaamde – oude – nationale kop. 

Artikel 19 lid 1 van de tweede richtlijn bepaalt dat een lidstaat een vennootschap kan 

toestaan hetzij zelf eigen aandelen te verkrijgen, hetzij via een persoon die in eigen naam 

maar voor rekening van de vennootschap handelt. Vervolgens worden in het richtlijnartikel 

een aantal voorwaarden gesteld die door de lidstaten aan dergelijke verkrijgingen moeten 

worden verbonden. Tot die voorwaarden behoort niet dat die derde (die in eigen naam 

maar voor rekening van de vennootschap de aandelen heeft verkregen) de aandelen 

onmiddellijk aan de vennootschap moet overdragen. Hier is dus sprake van tegenspraak 

met artikel 98b eerste volzin: «Indien een ander in eigen naam voor rekening van de 

naamloze vennootschap aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan verkrijgt, moet 

hij deze onverwijld tegen betaling aan de vennootschap overdragen». Deze tegenspraak 

wordt opgeheven middels onderhavig amendement. 

Ingetrokken 

 

Moties 

 

18 (De Roon) over bekorting van de tijd die is gemoeid met het verbeteren van 

rechtsvoorschriften, opgelegd door de EU 

Verworpen. Voor SP, PvdD en de PVV 


