
DE BETEKENIS VAN ARTIKEL 1 EERSTE PROTOCOL VOOR HET
ONDERNEMINGSRECHT

Alexander Schild

Het toegenomen aandeelhoudersactivisme in het ondernemingsrecht zorgt voor meer conflicten tussen
bij de vennootschap betrokken partijen. Bij het beslechten van dergelijke geschillen vormt de redelijkheid
en billijkheid (art. 2:8 BW) een belangrijke maatstaf. In hoeverre kleurt art. 1 Eerste Protocol (bescher-
ming van het recht op eigendom) de redelijkheid en billijkheid van art. 2:8 BW als maatstaf in? Stelt
art. 1 Eerste Protocol eventueel anderszins grenzen aan de uitoefening van rechten en bevoegdheden
door organen of personen in het ondernemingsrecht? Kortom, onderwerp van dit artikel is de materiële
betekenis van art. 1 Eerste Protocol voor het Nederlandse ondernemingrecht.

1 Inleidende opmerkingen

Het EVRM en het ondernemingsrecht vormen geen vanzelfsprekende combinatie. In de eerste
plaats kan de afstand tussen de beide rechtsgebieden worden verklaard uit het feit dat het
ondernemingsrecht een onderdeel is van het civiele recht, dat regels geeft voor de rechtsverhou-
ding tussen private partijen. Het EVRM schrijft normen voor die zien op de verhouding tussen
de staat en haar onderdanen. Als tweede reden kan men wijzen op de aard van één van de
typische spelers in het ondernemingsrecht: de rechtspersoon.

Kunnen rechtspersonen mensenrechten hebben?1 Hebben rechtspersonen mensenrechten
nodig?2 Het is met name het artificiële karakter van rechtspersoonlijkheid dat deze vragen
oproept. Rechtspersonen zijn geen personen van vlees en bloed. Rechtspersonen zijn weliswaar
zelfstandige rechtssubjecten, maar geen rechtssubjecten die aanspraak kunnen maken op
lichamelijke integriteit. Een vennootschap heeft soms een dochter, maar bescherming van het
recht op ‘family life’ is niet aan de orde.

Ik sta daarom in dit artikel eerst kort stil – in paragraaf 2 – bij de positie van de rechts-
persoon in het EVRM. In paragraaf 3 geef ik een overzicht van de wijze waarop het EHRM
toetst aan de in art. 1 Eerste Protocol (hierna art. 1 EP) vervatte norm(en). In paragraaf 4
bespreek ik de vraag in hoeverre art. 1 EP het Nederlandse ondernemingsrecht beïnvloedt.

Mr. A.J.P. Schild is werkzaam bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad en verbonden als docent aan
de vakgroep staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden. De auteur is Vino Timmerman, Matthijs de Jongh en
Janneke Bellaart veel dank verschuldigd voor hun adviezen bij de totstandkoming van dit artikel. De lezing
gehouden door Vino Timmerman, ‘Mensenrechten van minderheidsaandeelhouders: voice, exit of gelijke
behandeling’ op vrijdag 17 november 2006 op het congres van het Instituut voor Ondernemingsrecht, te Groningen
vormde de aanzet tot dit artikel, zie voor deze lezing: G.H. Potjewijd en R.H. Kleipool, Ondernemingsrecht 2007
(4), p. 131-138.

1 L. Timmerman, ‘Hebben rechtspersonen mensenrechten?’, in: Rechtspleging in het ondernemingsrecht, Uitgave
vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen deel 26, 1997.

2 E. Fura-Sandström, ‘Business and Human Rights – Who Cares?’, in: Liber Amicorum Luzius Wildhaber, Human
Rights – Strasbourg Views / Droits de l’homme – Regards de Strasbourg (Calflisch e.a. red.), Engel, 2007, p. 159.
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2 Rechtspersonen en het EVRM

2.1 Kunnen rechtspersonen zich beroepen op het EVRM?

Art. 1 EVRM bepaalt dat de verdragsstaten gehouden zijn de fundamentele rechten en vrijheden
te verzekeren die zijn vastgesteld in (de eerste titel) van het EVRM ten aanzien van ‘een ieder
die ressorteert onder haar rechtsmacht’. Art. 34 EVRM bepaalt dat het EHRM verzoekschriften
kan ontvangen ‘van iedere natuurlijke persoon, iedere niet-gouvernementele organisatie of
iedere groep personen die beweert slachtoffer te zijn van een schending door een van de Hoge
Verdragsluitende Partijen van de rechten die in het Verdrag of de Protocollen daarbij zijn
vervat’.

Rechtspersonen worden niet als zodanig genoemd in art. 1 EVRM en art. 34 EVRM.3 Uit
de jurisprudentie van het EHRM blijkt echter dat rechtspersonen zich in beginsel net als
natuurlijke personen kunnen beroepen op het EVRM.4 De verwijzing in art. 34 EVRM naar
‘niet-gouvernementele organisaties’ wordt mede geacht privaatrechtelijke rechtspersonen te
omvatten.5

Uitgangspunt is dat een rechtspersoon zich net als een natuurlijke persoon kan beroepen
op de grondrechten zoals het EVRM en de bijbehorende protocollen die beogen te beschermen.
Het feit dat niet alle grondrechten even relevant zijn voor rechtspersonen doet er niet aan af
dat er in beginsel geen belemmeringen zijn voor een rechtspersoon zich met een klacht tot
Straatsburg te wenden.

2.2 Op welke grondrechten kunnen rechtspersonen een beroep doen?

Sommige grondrechten die het EVRM beoogt te beschermen zijn naar hun aard slechts van
toepassing op natuurlijke personen (bijvoorbeeld het reeds aangehaalde recht op ‘family life’).
Voor rechtspersonen zijn met name de volgende grondrechten van belang:
i het recht op een eerlijk proces (art 6 EVRM); uiteraard geldt het recht van hoor en wederhoor

zowel voor natuurlijke personen als voor rechtspersonen. Om goed te kunnen functioneren
hebben rechtspersonen – zij doen in dat opzicht niet onder voor natuurlijke personen –
een groot belang bij een stabiele rechtsorde, waarin een proces eerlijk en zorgvuldig
verloopt;

3 Met de verwijzing in art. 34 naar de Protocollen komen rechtspersonen wel in beeld. Art. 1 EP garandeert
uitdrukkelijk ook voor rechtspersonen een ongestoord genot van eigendom.

4 Zie bijv. EHRM 24 november 2005, Capital Bank AD t. Bulgarije, appl. no. 49429/99, en EHRM 6 april 2000,
Comingersoll S.A. t. Portugal, appl. no. 35382/97.

5 Op grond van art. 34 EVRM hebben alleen niet-gouvernementele organisaties een klachtrecht. Daarmee is getracht
te voorkomen dat het EHRM geschillen zou moeten beslechten tussen een staatsorgaan en de staat. In dat geval
zou het EHRM zich mengen in interne bestuursrechtelijke aangelegenheden, hetgeen niet wenselijk is geacht.
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ii recht op privacy (art. 8 EVRM); de vraag of rechtspersonen recht hebben op ‘privacy’ is door
het EHRM bevestigend beantwoord in de bekende Colas Est zaak;6

iii vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM); ook rechtspersonen kunnen zich beroepen op
de vrijheid van meningsuiting zoals die wordt beschermd door art. 10 EVRM. In de
jurisprudentie van het EHRM ziet men met enige regelmaat een krant of tijdschrift een
beroep doen op het recht op de vrijheid van meningsuiting;7

iv recht op eigendom (art. 1 EP); art. 1 EP refereert uitdrukkelijk ook aan rechtspersonen. Dat
rechtspersonen belang hebben bij bescherming van hun eigendomsrechten behoeft geen
betoog. De vraag in hoeverre ook andere ‘stakeholders’ in het ondernemingsrecht (bijvoor-
beeld aandeelhouders) zich kunnen beroepen op art. 1 EP bespreek ik in paragraaf 4.2.

3 Artikel 1 Eerste Protocol

De bescherming van het recht op (privaat) eigendom vormde een gevoelig punt in de onderhan-
delingen bij de totstandkoming van het EVRM.8 De vrees bij enkele staten bestond dat eigen-
domsbescherming in de weg zou kunnen staan aan de mogelijkheid een onderneming te
nationaliseren om sociaal-politieke redenen. Uiteindelijk is het recht op eigendom niet opgeno-
men in het EVRM zelf, nadat een voorstel daartoe op veel verzet stuitte van onder andere

6 EHRM 16 april 2002, Colas Est e.a. t. Frankrijk, appl. no. 37971/97. De Franse toezichthouder op het gebied van
mededinging had bij een aantal ondernemingen invallen gedaan. Uit daarbij in beslag genomen documenten
bleek van prijsafspraken. De invallen hadden plaatsgevonden zonder voorafgaande rechterlijke machtiging,
hetgeen destijds ook was toegestaan in Frankrijk. Colas Est was één van de ondernemingen die een boete kreeg
opgelegd. Colas Est beriep zich (met enige andere ondernemingen) op schending van het recht op privacy. Het
EHRM oordeelde de klacht gegrond en erkende daarmee dat ook rechtspersonen in beginsel bescherming kunnen
ontlenen aan het door art. 8 EVRM gewaarborgde recht op privacy.

7 Bijv. EHRM 26 november 1991, Observer en Guardian t. Verenigd Koninkrijk, appl. no. 13585/88. Deze vrijheid
kent wel zijn grenzen, zo blijkt uit de zaak EHRM 24 juni 2004, Von Hannover t. Duitsland, appl. no. 59320/00.
Mevrouw Von Hannover, beter bekend als prinses Caroline van Monaco, beklaagde zich over een aantal foto
reportages die in enkele Duitse tijdschriften hadden gestaan. Onder andere was een foto afgedrukt waarop zij
in badpak struikelt en valt, afgedrukt met het bijschrift ‘Prinzessin Caroline fiel auf die Nase’.
De Duitse rechter oordeelde dat – met name nu de foto’s naar de opvatting van de Duitse rechter waren gemaakt
op voor het publiek toegankelijk terrein – het belang van de vrijheid van meningsuiting in dit geval zwaarder
diende te wegen dan het recht op privacy. Tot verrassing van velen oordeelde het EHRM dat Duitsland (als
staat verantwoordelijk voor het door de Duitse rechter bereikte resultaat voor prinses Caroline) het verdrag
had geschonden, nu bij de afweging van het recht op privacy en de vrijheid van meningsuiting als doorslaggeven-
de factor beoordeeld had moeten worden de vraag in hoeverre met het publiceren van de foto’s een bijdrage
werd geleverd aan een debat van algemeen belang. Deze uitspraak is niet zonder kritiek gebleven. Vgl. Gilhuis,
‘Enkele recente ontwikkelingen op het gebied van de (on)rechtmatige perspublicatie’, MF 2005 (10), p. 320-329.

8 Ondertekening van het EVRM door Nederland geschiedde op 4 november 1950 in Rome, ratificatie volgde op
31 augustus 1954. Zie over de ontstaansgeschiedenis van art. 1 EP: Y. Haeck, ‘The genenis of the property clause
under article 1 of the First Protocol to the European Convention on Human Rights’, in: Propriété et droits de
l’homme. Property and human rights, H. Vandenberghe (red.), Leuven, 2006, p. 165-194.
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het Verenigd Koninkrijk.9 Het recht op een ongestoord genot van eigendom werd ongeveer
twee jaar later alsnog neergelegd in art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM.10

3.1 De drie hoofdregels van artikel 1 EP

De ratio van art. 1 EP11 is dat het belang van allen vereist dat het recht op eigendom door
de staat wordt beschermd. ‘Homo homini lupus’, citeerde Hobbes ooit.12 In het feit dat met
de bescherming van het eigendomsrecht het belang van allen gediend is, schuilt tevens ook
de begrenzing van de verplichting van de staat om het eigendomsrecht te beschermen. Indien
het algemeen belang dat vereist, mag de staat inbreuk maken op eigendomsrechten.13 Dat
geldt in het bijzonder voor het recht belasting te heffen. Het EHRM leidt uit art. 1 EP drie
regels af:14

· het uitgangspunt dat eigendomsrechten ongestoord moeten kunnen worden genoten;
· de verplichting van de staat tot bescherming tegen de ontneming van eigendom; en
· het recht van de staat tot regulering van eigendom in het algemeen belang.

3.2 Het begrip ‘possessions’

Zoals bekend, wordt het begrip eigendom – in de officiële tekst ‘possessions’ – door het EHRM
ruim uitgelegd.15 Het is vaste jurisprudentie van het EHRM om begrippen uit het EVRM
autonoom uit te leggen.16 Dat betekent dat niet van belang is wat naar nationaal recht onder
het begrip eigendom wordt verstaan.17

9 Y. Haeck, ‘Artikel 1 Eerste Protocol’, in: Handboek EVRM, J. Vande Lanotte en Y. Haeck (red.), Antwerpen-Oxford,
deel II, 2004, p. 303.

10 Het Eerste Protocol dateert van 20 maart 1952.
11 Art. 1 EP luidt als volgt: ”Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoord genot van zijn

eigendom. Aan niemand zal zijn eigendom worden ontnomen behalve in het algemeen belang en onder de
voorwaarden voorzien in de wet en in de algemene beginselen van internationaal recht. De voorgaande bepalingen
tasten echter op geen enkele wijze het recht aan, dat een Staat heeft om die wetten toe te passen, die hij
noodzakelijk oordeelt om het gebruik van eigendom te reguleren in overeenstemming met het algemeen belang
of om de betaling van belastingen of andere heffingen of boeten te verzekeren.” (officiële vertaling, de authentieke
tekst luidt in het Frans of Engels).

12 De mens is voor zijn medemens een wolf. Een citaat van Plautus, aangehaald door Hobbes in: Leviathan, hoofd-
stuk 13.

13 Art. 1 EP behoort tot de niet-absolute rechten van het EVRM. Van enkelvoudig absolute rechten mag alleen
in tijd van oorlog worden afgeweken. Van tweevoudig absolute rechten mag nimmer worden afgeweken (bijv.
het verbod van slavernij, art. 4 lid 1 EVRM). Niet absolute rechten mogen in beginsel steeds worden beperkt.

14 Zie bijv. EHRM 11 January 2007, Anheuser-Busch Inc. t. Portugal, appl. no. 73049/01, § 62.
15 Door de Hoge Raad is de ruime uitleg van het eigendomsbegrip erkend in HR 16 november 2001, NJ 2002, 469

m.nt. Kamerstukken II (Varkensrechten) met name rov. 6.1.2 en rov. 6.1.3. Zie voor recent een helder overzicht
bijv.: Jacobs/White & Ovey, The European Convention on Human Rights, Oxford, 2006, p. 349-358.

16 EHRM 11 January 2007, Anheuser-Busch Inc. t. Portugal, appl. no. 73049/01, § 63; vaste rechtspraak sinds EHRM
23 februari 1995, Gasus Dosier – und Fördertechnik GMBH t. Nederland, Series A 306-B, § 53.

17 Artikel 5:1 BW definieert eigendom als het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben.
De betekenis van het begrip eigendom uit art. 1 EP is veel ruimer.
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Een moeilijkheid bij de bepaling van wat onder het begrip ‘possessions’ in de zin van art. 1
EP valt, vormt het feit dat het EHRM geen algemene regel hanteert om dit begrip nader te
omlijnen. Van geval tot geval beziet het EHRM of een bepaald recht kwalificeert als een
‘possession’.18 Het dient in ieder geval te gaan om een ‘substantive interest’.19 Uitgangspunt
is verder dat alleen bestaande rechten als ‘possessions’ kunnen gelden. ‘Future possessions’
vallen niet onder art. 1 EP. Rechten waarop een gerechtvaardigde verwachting bestaat deze
te verwerven kunnen evenwel weer wel als een ‘possession’ worden aangemerkt.20 Het EHRM
neemt doorgaans vrij snel aan dat sprake is van een eigendomsrecht in de zin van art. 1 EP.21

3.3 De rechtvaardiging van een inbreuk op eigendom

Art. 1 EP bepaalt dat aan niemand het recht op eigendom mag worden ontnomen22 ‘behalve
in het algemeen belang en onder de voorwaarden voorzien in de wet en in de algemene
beginselen van internationaal recht’. Het EHRM toetst daarom of een inbreuk (i) in het algemeen
belang is, en (ii) bij wet voorzien. Bij de vraag of een inbreuk in het algemeen belang is toetst
het EHRM of een inbreuk proportioneel is, gezien het beoogde doel.23

18 Zie ook C.B. Schutte, The European Fundamental Right of Property, Deventer, 2004, p. 35 e.v.
19 EHRM 23 november 2000, The Former King of Greece and others t. Griekenland, appl. no. 25701/94, en recent bijv.

in EHRM 11 januari 2007, Anheuser-Busch Inc. t. Portugal, appl. no. 73049/01, § 63.
20 EHRM 28 september 2004, Kopecky t. Slowakije, appl. no. 44912/98, § 35.
21 Zo oordeelde het EHRM onlangs in EHRM 26 september 2006, Société de Gestion du Port de Campoloro et la societé

fermière de Campoloro t. Frankrijk, AB 2007, 83 m.nt. Barkhuysen en Van Emmerik, bijvoorbeeld dat het niet te
gelde kunnen maken van een veroordelend vonnis tegen een Franse gemeente – die zich op betalingsonmacht
beriep – een schending betrof van art. 1 EP door Frankrijk. Blijkens de Anheuser-Busch Inc. t. Portugal–uitspraak
kan ook voldoende zijn dat mogelijkerwijs een recht op schadevergoeding bestaat.

22 In de tweede volzin van art. 1 EP wordt gesproken over ontneming van eigendom, in de derde van regulering.
In beide gevallen past het EHRM de hiervoor genoemde criteria toe, om te bezien of een inbreuk kan worden
gerechtvaardigd. Het EHRM hanteert geen duidelijke regel om beide categorieën te onderscheiden. In het geval
niet geheel duidelijk is of sprake is van ontneming of regulering van eigendom wordt dit ook wel in het midden
gelaten. Zie Haeck,‘Artikel 1 Eerste Protocol’, in: Handboek EVRM, J. Vande Lanotte en Y. Haeck (red.), Antwerpen-
Oxford, deel II, 2004, p. 309. Het onderscheid tussen regulering en ontneming van eigendom is van belang voor
de mate waarin schadevergoeding dient te worden betaald. Bij ontneming van eigendom geldt als uitgangspunt
dat indien niet is voorzien in schadevergoeding, de inbreuk geldt als disproportioneel (EHRM 21 februari 1986,
James e.a. t. Het Verenigd Koninkrijk, appl. no. 8793/79, § 54). Uit de jurisprudentie van het EHRM lijkt verder
af te leiden dat bij ontneming van eigendom in beginsel vergoeding van de marktwaarde geïndiceerd is. (Vgl.
EHRM 25 maart 1999, Papachelas t. Griekenland, appl. no. 31423/96, § 48: ‘That Article does not, however, guarantee
a right to full compensation in all circumstances, since legitimate objectives of ”public interest” may call for
less than reimbursement of the full market value’.)
De vraag of sprake is van ontneming of van regulering doet zich bijvoorbeeld voor indien een vergunning wordt
ingetrokken. Bij de intrekking van een zaaksgebonden vergunning lijkt het EHRM het standpunt in te nemen
dat de vergunning als een onlosmakelijk onderdeel moet worden beschouwd van de zaak waaraan het verbonden
is. Zo oordeelde het EHRM in EHRM 7 juli 1989, Tre Traktörer Aktiebolag t. Zweden, appl. no. 10873/84 dat in
het betreffende geval de drankvergunning een onderdeel was van het vermogen van het restaurant. Vgl. ook
HR 16 november 2002, NJ 2002, 469 (varkensrechten), waarin de Hoge Raad oordeelde dat sprake was van
regulering en niet van ontneming van eigendom.

23 Door veel schrijvers wordt het proportionaliteitsvereiste als een zelfstandig criterium aangemerkt, ik acht het
zuiverder om het als een onderdeel van het ‘algemeen belang’ vereiste te beschouwen.
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- Voorzien bij wet
Een inbreuk op het recht op eigendom dient een wettelijke basis te hebben. In deze eis ziet
men het legaliteitsbeginsel terug. Uit deze eis vloeit ook voort dat naar nationaal recht een
rechtsmiddel moet bestaan waarmee men zich tegen een inbreuk kan verweren.24

- Algemeen belang
Bij de beoordeling van de vraag wat in het algemeen belang is en bij de keuze van de middelen
om dit belang te dienen, komt de wetgever een ruime ‘margin of appreciation’ toe.25 In beginsel
refereert het EHRM zich namelijk aan het oordeel van de nationale wetgever, tenzij dit oordeel
zonder redelijke grond is.26

- Proportionaliteit
Bij de vraag of voldaan is aan het algemeen belang criterium legt het EHRM een proportionali-
teitstoets aan. Er moet een ‘fair balance’ zijn tussen het algemene belang en de grondrechten
waarop inbreuk wordt gemaakt. Op grond van het ‘fair balance’- vereiste (i) mag de inbreuk
niet resulteren in een ‘individual and excessive burden’,27 (ii) moet er een redelijke mate van
evenredigheid bestaan tussen de gebruikte middelen en het doel dat wordt nagestreefd,28

en (iii) is van belang in hoeverre aanspraak bestaat op vergoeding voor de inbreuk op het eigen-
domsrecht.29

3.4 Artikel 1 EP in verticale verhoudingen

Art. 1 EP geeft een norm die zich in de eerste plaats richt tot de staat. Het is aan de verdrag-
staten de vrijheden te verzekeren zoals vastgelegd in het EVRM (art. 1 EVRM). Alleen tegen
staten kan een klacht worden ingediend wegens een schending van grondrechten (art. 34
EVRM).

24 EHRM 24 november 2005, Capital Bank AD t. Bulgarije, appl. no. 49429/99, § 134.
25 Bijv. EHRM 29 april 1999, Chassagnou e.a. t. Frankrijk, NJ 1999, 649, § 75. Zie over de ‘margin of appriciation’

ook Y. Haeck,‘Artikel 1 Eerste Protocol’, in: Handboek EVRM, J. Vande Lanotte en Y. Haeck (red.), Antwerpen-
Oxford, deel II, 2004, p. 306

26 Vaste jurisprudentie sinds EHRM 21 februari 1986, James e.a. t. het Verenigd Koninkrijk, appl. no. 8793/79. Zie
bijv. EHRM 15 november 2005, J .A. Pye (Oxford) Ltd. t. Verenigd Koninkrijk, appl. no, 44302/02, § 44. In EHRM
15 maart 2007, Velikovi e.a. t. Bulgarije, appl. nos. 43278/98, 45437/99, 48014/99, 48380/99, 51362/99, 53367/99, 60036/00,
73465/01, en 194/02, is overwogen (§ 169) dat in beginsel het oordeel van de wetgever wordt gevolgd over wat
het in het algemeen belang is, ”unless that judgment is manifestly without reasonable foundation. (…)”.
Vergeleken met de Pye-uitspraak is het woordje ”reasonable” toegevoegd.

27 EHRM 23 september 1982, Sporrong en Lönnroth t. Zweden, Series A no. 52., § 69, en EHRM 21 februari 1986,
James e.a. t. Verenigd Koninkrijk, appl. no. 8793/79, § 50.

28 EHRM 5 januari 2000, NJ 2000, 571, Beyeler t. Italië, appl. no. 33202/96, § 114, in EHRM 23 november 2000, The
Former King of Greece and Others. t. Greece, appl. no. 25701/94, § 89, wordt gesproken over een ”disproporionate
burden on the applicant”.

29 EHRM 15 november 2005, J.A. Pye (Oxford) Ltd. t. Verenigd Koninkrijk, appl. no, 44302/02. Zie ook HR 16 november
2002, NJ 2002, 469 (Varkensrechten) dat een fraaie samenvatting bevat van de wijze waarop het EHRM toetst
op proportionaliteit, onder 6.2.2 en 6.2.3.
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Zoals reeds aangegeven worden staten ook verantwoordelijk gehouden voor rechtspersonen
die een ‘public duty’ vervullen.30 Ook maakt het niet uit of bevoegdheden worden uitgeoefend
krachtens het publiekrecht of het privaatrecht.31

Art. 1 EVRM verplicht staten de rechten en vrijheden zoals neergelegd in het EVRM te
‘verzekeren’ jegens een ieder die ressorteert onder hun rechtsmacht. Uit het woord ‘verzekeren’
volgt dat het hier gaat om een resultaatsverbintenis. Het dwingt staten niet alleen tot een
nalaten, maar kan soms ook nopen tot handelen. Ten aanzien van vele EVRM-rechten heeft
het EHRM geoordeeld dat op de staat niet alleen de verplichting rust geen inbreuk te maken
op die rechten, maar ook actief die maatregelen te treffen die nodig zijn voor een effectieve
bescherming ervan (zogenoemde positieve verplichtingen).32 Volgens het EHRM verplicht
ook art. 1 EP niet alleen tot een nalaten, maar ook tot het treffen van die maatregelen die nodig
zijn voor een adequate bescherming van het eigendomsrecht.33

De vraag of ook in privaatrechtelijke verhoudingen een beroep kan worden gedaan op
art. 1 EP wordt hierna belicht. Die vraag is van belang, nu het ondernemingsrecht privaat-
rechtelijk van aard is.

3.5 Artikel 1 EP in horizontale verhoudingen

Naast de verticale verhouding (staat-burger) is er de horizontale verhouding (burgers onderling).
Wat is de betekenis van het EVRM in rechtsverhoudingen tussen private partijen? In beginsel
komt aan de EVRM-rechten geen directe werking toe. Het EVRM verplicht daar althans niet
toe.34

Barkhuysen en Van Emmerik signaleerden echter al dat in de zaak Pla & Puncernau t.
Andorra35 het EHRM de staat aansprakelijk achtte voor de door de rechter bereikte uitkomst

30 EHRM 22 februari 2005, Novoseletskiy t. Oekraïne, appl. no. 47148/99, § 82.
31 EHRM 6 februari 1976, Schmidt en Dahlström t. Zweden, appl. no. 5589/72.
32 Positieve verplichtingen worden zelden in abstracto geformuleerd, maar dienen eerder om aan te geven dat

een staat in het betreffende geval tekort is geschoten. Over de vraag of deze gangbare praktijk ook de meest
wenselijke is, zie Gerards, ‘Rechtsvinding door het Europees Hof voor de rechten van de mens’, NJCM-Bulletin
2006, p. 93-122.

33 Zie bijvoorbeeld EHRM 18 juni 2002, Öneryildiz t. Turkije, appl. no. 48939/99, waarin werd geoordeeld dat de
Turkse autoriteiten onvoldoende maatregelen hadden getroffen ter voorkoming van een methaanexplosie bij
een vuilstortplaats. Tengevolge daarvan waren (illegaal gebouwde) huizen verwoest. Turkije werd veroordeeld
tot betaling van schadevergoeding aan de slachtoffers. Vgl. ook bijv. Rechtbank Den Haag 24 december 2003,
NJ 2004, 230 inzake de vuurwerkramp Enschede, waarin ook een beroep werd gedaan op art. 1 EP.

34 Hetgeen onverlet laat dat de doorwerking van grondrechten in privaatrechtelijke verhoudingen in sommige
landen wel wordt aanvaard, bijv. België, zie daarover Handboek EVRM, J. Vande Lanotte en Y. Haeck (red.),
Antwerpen-Oxford, deel I, 2004, p. 95. Een fraai overzicht over de wijze waarop wordt gedacht over horizontale
werking van grondrechten in verschillende landen, geeft Smits, ‘Constitutionalisering van het vermogensrecht’,
in: Preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, Kluwer, 2003, p. 7-49.

35 EHMR 13 juli 2004, Pla & Puncernau t. Adorra, appl. no. 69498/01. De zaak betrof de uitleg van een testament
in een geschil tussen erfgenamen. Het EHRM oordeelde dat de Andorrese rechter het onderscheid dat in het
testament werd gemaakt tussen geadopteerde en andere (wettige) kinderen als strijdig met het verbod op
discriminatie (art. 14 EVRM) had moeten beschouwen en overwoog daarbij: ‘§ 59 (...)Admittedly, the Court is
not in theory required to settle disputes of a purely private nature. That being said, in exercising the European
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in een geschil tussen private partijen.36 In de Anheuser-Busch Inc. t. Portugal37 uitspraak heeft
het EHRM onlangs bevestigd dat op de staat de positieve verplichting rust tot bescherming
van het recht van eigendom, ook in geschillen tussen private partijen:

‘39. (…) The Court observes that, even in cases involving litigation between individuals and companies [curs.
AS], the obligations of the State under Article 1 of Protocol No. 1 entail the taking of measures necessary
to protect the right of property. In particular, the State is under an obligation to afford the parties to the
dispute judicial procedures which offer the necessary procedural guarantees and therefore enable the
domestic courts and tribunals to adjudicate effectively and fairly in the light of the applicable law. (…)’38

De op de staat rustende positieve verplichting brengt mee dat – in geval het recht op eigendom
wordt geschonden – de benadeelde zich moet kunnen verweren met een voldoende effectief
rechtsmiddel. Oordeelt het EHRM – nadat de nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput – dat
art. 1 EP is geschonden, dan zijn de geboden rechtsmiddelen niet voldoende effectief geble-
ken.39 In dat geval is de staat tekort geschoten in de (positieve) verplichting om in een ade-
quate bescherming van het eigendomsrecht te voorzien.40

Het gevolg van het voorgaande is dat een rechter gehouden is zich ervan te vergewissen
dat zijn uitspraak ‘EHRM proof’ is, wil hij een klacht jegens de staat voorkomen. Een rechter
dient een rechtsregel buiten toepassing te laten voor zover de toepassing van de regel tot een

supervision incumbent on it, it cannot remain passive where a national court’s interpretation of a legal act, be
it a testamentary disposition, a private contract, a public document, a statutory provision or an administrative
practice appears unreasonable, arbitrary or, as in the present case, blatantly inconsistent with the prohibition
of discrimination established by Article 14 and more broadly with the principles underlying the Convention
(…)’.

36 T. Barkhuysen en M. van Emmerik,‘De eigendomsbescherming van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM
en het Nederlandse burgerlijk recht: het Straatsburgse perspectief’, in: Preadvies voor de Vereniging voor Burgerlijk
Recht, Kluwer, 2005, p. 42 en 53.

37 EHRM 11 januari 2007, Anheuser-Busch Inc. t. Portugal, appl. no. 73049/01. De zaak betrof een geschil tussen
twee bierbrouwers over het gebruik van het merk Budweiser in Portugal. Dat positieve verplichtingen zich ook
tot privaatrechtelijke verhoudingen kunnen uitstrekken was al wat voorzichtiger door het EHRM overwogen
in: EHRM 25 juli 2002, Sovtransavto Holding t. Oekraïne, JOR 2003, 111 (m.nt. G.-J. Vossestein), §96: ‘(…) As regards
the right guaranteed by Article 1 of Protocol No. 1, those positive obligations may entail certain measures
necessary to protect the right of property(…), even in cases involving litigation between individuals or companies.
(…)’.

38 Opgemerkt wordt dat de vraag of het nationale recht correct is geïnterpreteerd en toegepast slechts terughoudend
door het EHRM kan worden getoetst. Zo werd in EHRM 11 januari 2007, Anheuser-Busch Inc. t. Portugal, appl.
no. 73049/01, het volgende overwogen: ‘39 (…) However, the Court reiterates that its jurisdiction to verify that
domestic law has been correctly interpreted and applied is limited and that it is not its function to take the place
of the national courts, its role being rather to ensure that the decisions of those courts are not flawed by
arbitrariness or otherwise manifestly unreasonable’.

39 Barkhuysen en Van Emmerik spreken in dit verband over een risico-aansprakelijkheid voor de staat.
40 Zie over de jurisprudentie ten aanzien van art. 1 EP in horizontale verhoudingen ook recentelijk J.M. Milo,

Constitutionele en rechtsvergelijkende proportionaliteit in het goederenrecht. De invloed van artikel 1 Eerste
Protocol EVRM, NTBR 2007 (6), p. 48 en J.F.M. Janssen, ‘De Invloed van artikel 1 van het Eerste Protocol EVRM
op het Nederlandse recht’, in: Rechtseenheid en vermogensrecht, Hoogervorst e.a. (red.), Kluwer, 2006, p. 338.

610 NJCM-Bulletin, jrg. 32 (2007), nr. 5



artikelen

ARTIKEL 1 EERSTE PROTOCOL EN HET ONDERNEMINGSRECHT

schending van een grondrecht zou leiden.41 Dat geldt dus ook in geschillen tussen private
partijen blijkens de jurisprudentie van het EHRM.42

4 Artikel 1 EP en het ondernemingsrecht

4.1 Het begrip ‘possessions’ toegesneden op het ondernemingsrecht

Het resultaat van de hiervoor uiteengezette (indirecte) horizontale werking is, dat art. 1 EP
ook voor het ondernemingsrecht een relevante grondnorm is. Welke ondernemingsrechtelijke
rechten vallen onder art. 1 EP? Gezien het ruime eigendomsbegrip zoals het EHRM dat hanteert
vallen niet alleen aandelen43 en zakelijke rechten44 onder het bereik van art. 1 EP, maar ook
bijvoorbeeld het verlies aan zeggenschap.45 Het leidt geen twijfel dat ook optierechten, certifica-
ten van aandelen, stemrechten, rechten die bepaalde aandeelhouders op grond van de statuten
toekomen (bijvoorbeeld rechten verbonden aan prioriteitsaandelen) ook kwalificeren als
eigendomsrechten onder art. 1 EP. Ook een vergunning46 en goodwill47 kunnen worden
aangemerkt als ‘possessions’.

41 Vgl. art. 94 Gw: ‘Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze
toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van
volkenrechtelijke organisaties’. De bepalingen van het EVRM worden in het algemeen aangemerkt als een ieder
verbindend. Zie hierover T. Barkhuysen/M.L. Van Emmerik/H.D. Ploeger, ‘De eigendomsbescherming van
artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en het Nederlandse burgerlijk recht’, Preadvies voor de Vereniging
voor Burgerlijk Recht, Kluwer, 2005, p. 30 en 31.

42 Blijkens EHRM 15 november 1996, Sadik t. Griekenland, appl. no. 64756/01 § 30 geldt dat er geen verplichting
bestaat voor de nationale rechter om ambtshalve de rechtsgronden aan te vullen. Een partij die verzuimt te klagen
over een schending van grondrechten bij de nationale rechter zal in Straatsburg niet ontvankelijk zijn, aangezien
hij heeft verzuimd de nationale rechtsmiddelen uit te putten (art. 26 EVRM). Voor ontvankelijkheid in Straatsburg
is voldoende dat ‘in substance’ een beroep op de betreffende EVRM rechten is gedaan.

43 Bevestigd door de commissie in de uitspraak van 12 oktober 1982, Bramelid en Malmström t. Zweden, D.R. 29,
p. 76. Nu art. 1 EP het ongestoorde genot van eigendom garandeert, valt niet alleen het aandeel zelf, maar ook
de ongestoorde uitoefening van daaraan verbonden rechten onder de bescherming van art. 1 EP. Men denke
bijvoorbeeld aan het recht van een aandeelhouder de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen.

44 EHRM 23 februari 1995, Gasus Dosier – und Fördertechnik GMBH t. Nederland, Series A 306-B.
45 EHRM 7 november 2002, Olczak t. Polen, JOR 2003, 112 (m.nt. G.-J. Vossestein).
46 Vaste rechtspraak sinds EHRM 7 juli 1989, Tre Traktörer Aktiebolag t. Zweden. In EHRM 24 november 2005, Capital

Bank AD t. Bulgarije, appl. no. 49429/99, klaagde Capital Bank AD over het feit dat de intrekking van haar
bankvergunning – na een procedure die de waarborgen miste van art. 6 EVRM – een schending opleverde van
art. 1 EP. Het EHRM achtte de klacht gegrond:
‘130. The Court notes that, in contrast to their position in respect of Article 6 § 1 (see paragraph 85 above), the
Government did not dispute the applicability of Article 1 of Protocol No. 1. The Court further notes that having
a licence was one of the principal conditions on which the applicant bank depended for carrying on its business,
and that its withdrawal had the effect of automatically putting it into compulsory liquidation (see paragraphs
54 and 61 above). Therefore, the revocation of the licence constituted an interference with the applicant bank’s
possessions and Article 1 of Protocol No. 1 is applicable (see, mutatis mutandis, Tre Traktörer AB, cited above,
p. 21, § 53; Fredin v. Sweden (no. 1), judgment of 18 February 1991, Series A no. 192, p. 14, § 40; and Luordo
v. Italy, no. 32190/96, §§ 65-67, ECHR 2003-IX). The Court also refers, mutatis mutandis, to its reasoning on
the applicability of Article 6 § 1 (see paragraphs 87 and 88 above)’.

47 EHRM 26 juni 1986, Van Marle e.a. t. Nederland, Series A, Vol 101.
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4.2 Wie kunnen een beroep doen op art. 1 EP?

Rechtspersonen kunnen zelf een beroep doen op art. 1 EP.48 Is de rechtspersoon failliet, dan
komt het klachtrecht bij het EHRM toe aan de curator.49 Hoe is de positie van bij de rechtsper-
soon betrokken derden, bijvoorbeeld aandeelhouders of leden van een vereniging?

In de Agrotexim t. Griekenland uitspraak heeft het EHRM geoordeeld dat in beginsel alleen
de rechtspersoon zelf, het recht heeft om te klagen over een schending van art. 1 EP.50 Het
EHRM gaf daarvoor twee redenen. Ten eerste zou een andere opvatting problemen kunnen
doen oproepen bij de beantwoording van de vraag wie, wanneer zou kunnen klagen in
Straatsburg. Ten tweede achtte het EHRM een andere opvatting op gespannen voet staan met
het beginsel dat de nationale rechtsmiddelen door de klager moeten zijn uitgeput, wil men
in Straatsburg terecht kunnen. De meeste verdragsstaten kennen namelijk geen recht voor
aandeelhouders om op te komen voor rechten van hun vennootschap. Het is niet wenselijk
tegen die achtergrond een aandeelhouder in Straatsburg wel een rechtsmiddel te gunnen.51

Net als in het Nederlandse recht is ook in Straatsburg het uitgangspunt: geen ‘piercing of the
corporate veil’.52

48 Dat volgt rechtstreeks uit het bepaalde in art. 1 EP jo. art. 34 EVRM.
49 EHRM 24 oktober 1995, Agrotexim e.a. t. Griekenland.
50 EHRM 24 oktober 1995, Agrotexim e.a. t. Griekenland. Zes aandeelhouders (waaronder de vennootschap Agrotexim)

van een Griekse vennootschap (Fix Brewery) klaagden over het feit dat door tegenwerking van de Griekse
autoriteiten, de vennootschap was verhinderd grond te exploiteren. Na het faillissement van de vennootschap
zetten de aangestelde curatoren procedures namens de vennootschap om schadevergoeding te vorderen niet
door. De aandeelhouders vorderden daarop zelf schadevergoeding voor het feit dat door tegenwerking van
de Griekse autoriteiten hun aandelen waardeloos waren geworden. Bij de Griekse rechter vingen de aandeelhou-
ders bot. Daarop volgde een klacht in Straatsburg. Anders dan de commissie achtte het EHRM aandeelhouders
die schadevergoeding voor de waardedaling van hun aandelen niet ontvankelijk.

51 Het EHRM overwoog als volgt: ‘(…) To adopt the Commission’s position would be to run the risk of creating
– in view of these competing interests – difficulties in determining who is entitled to apply to the Strasbourg
institutions.
The Commission’s view would also engender considerable problems concerning the requirement of exhaustion
of domestic remedies. It may be assumed that in the majority of national legal systems shareholders do not
normally have the right to bring an action for damages in respect of an act or an omission that is prejudicial
to ”their” company. It would accordingly be unreasonable to require them to do so before complaining of such
an act or omission before the Convention institutions. Nor could, conversely, a company be required to exhaust
domestic remedies itself, because the shareholders are of course not empowered to take such proceedings on
behalf of ”their” company.
66. Concerned to reduce such risks and difficulties the Court considers that the piercing of the ”corporate veil”
or the disregarding of a company’s legal personality will be justified only in exceptional circumstances, in
particular where it is clearly established that it is impossible for the company to apply to the Convention
institutions through the organs set up under its articles of incorporation or – in the event of liquidation – through
its liquidators. The Supreme Courts of certain member States of the Council of Europe have taken the same
line (…)’.

52 Schade voor aandeelhouders die bestaat uit een waardedaling van hun aandelen, ten gevolge van een onrecht-
matige gedraging jegens de vennootschap, betreft zogenoemde ‘afgeleide schade’. Nu de vennootschap aanspraak
kan maken op schadevergoeding (waardoor de aandelen weer in waarde zullen stijgen), heeft de aandeelhouder
geen zelfstandig recht op schadevergoeding. Dit wordt slechts anders indien ook jegens de aandeelhouder een
specifieke zorgvuldigheidsnorm is geschonden. Deze regel is vaste jurisprudentie van de Hoge Raad sinds HR
2 december 1994, NJ 1995, 288 m.nt. Ma (Poot/ABP). Zie ook recent: HR 16 februari 2007, NJ 2007, 256 m.nt.
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Het EHRM laat evenwel ruimte voor een uitzondering op deze regel en wel in het geval
‘that it is impossible for the company to apply to the Convention institutions through the organs
set up under its articles of incorporation or – in the event of liquidation – through its liquida-
tors.’

In hoeverre kan uit deze overweging een verplichting voortvloeien voor de Nederlandse
rechter een afgeleide schade actie toe te staan? Men neme het geval waarin een meerderheids-
aandeelhouder verhindert dat de vennootschap een vordering instelt. Bijvoorbeeld om een
claim wegens onbehoorlijk bestuur of wanprestatie te verijdelen jegens een bestuurder die de
belangen van de meerderheidsaandeelhouder heeft gediend. De andere aandeelhouderhouders
van de vennootschap worden in een dergelijk geval gedupeerd, nu zij (i) niet via de algemene
vergadering van aandeelhouders kunnen afdwingen dat de vennootschap een actie instelt,
en (ii) ook niet zelf het recht hebben schadevergoeding te vorderen. Uit de geciteerde rechtsover-
weging blijkt evenwel dat het EHRM eist dat in een dergelijk geval de andere aandeelhouders
een effectief rechtsmiddel ten dienste staat. Noopt dit tot het toestaan van een afgeleide schade
actie in een dergelijk geval?

Dat gaat mij te ver. In het Nederlandse recht staan minderheidsaandeelhouders in het
geschetste geval nog voldoende effectieve rechtsmiddelen ten dienste. In de eerste plaats is
het mogelijk dat de voorzieningenrechter in kort geding wordt gevraagd (het bestuur van)
de vennootschap te bevelen een procedure aanhangig te maken. Ook kan een aandeelhouder
de Ondernemingskamer verzoeken een enquête-onderzoek te gelasten.53 In dat geval kan
tevens om een onmiddellijke voorziening worden verzocht.54 Gevraagd kan bijvoorbeeld
worden een bestuurder te vervangen of een extra bestuurder te benoemen.

Maar wat is rechtens indien de vennootschap inmiddels in staat van faillissement verkeert
en de curator weigert een vordering in te stellen? Art. 69 Fw geeft iedere schuldeiser de
mogelijkheid op te komen tegen beslissingen van de curator, bij de rechter-commissaris.55

Een aandeelhouder heeft die mogelijkheid niet op grond van art. 69 Fw.
Ook hier geldt dat een aandeelhouder middels een kort geding de voorzieningenrechter

kan vragen de curator op te dragen een vordering in te stellen. Ook kan in dergelijke gevallen
worden verzocht om de medewerking van de curator aan een cessie van de vordering aan
de aandeelhouder(s).56

Ma (Tuin Beheer).
53 Zie art. 2:345 BW. Art. 2:346 BW eist dat een aandeelhouder een belang heeft van ten minste 10% of recht heeft

op ten minste EUR 225.000 van het nominale aandelenkapitaal.
54 Art. 2:349a BW.
55 Art. 69 Fw bepaalt: ”Ieder der schuldeisers, (…) en ook de gefailleerde kunnen bij verzoekschrift tegen elke

handeling van den curator bij den rechter-commissaris opkomen, of van dezen een bevel uitlokken, dat de curator
eene bepaalde handeling verrichte of eene voorgenomen handeling nalate.”

56 De curator zal – indien hij weigert een vordering in te stellen – zich daarmee op het standpunt stellen dat de
vordering onvoldoende kans van slagen (of waarde) heeft om een actie in te stellen. De curator zal in dat geval
weinig bezwaren kunnen opwerpen tegen het verzoek de vordering tegen een gering bedrag te cederen, zo
komt mij voor.
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4.3 De toetsing van regels uit het ondernemingsrecht aan artikel 1 EP

In Boek 2 BW wordt op tal van plaatsen inbreuk gemaakt op eigendomsrechten. Hierna worden
enkele in het oog springende inbreuken van het recht op eigendom binnen het ondernemings-
recht belicht.

Bij de beantwoording van de vraag of deze inbreuken gerechtvaardigd kunnen worden
in het licht van de jurisprudentie van het EHRM, dient men zich het volgende te bedenken.
Uitspaken van het EHRM zijn sterk toegesneden op de omstandigheden van het geval. Dit
is een gevolg van de wijze waarop het EHRM beoordeelt of een klacht gegrond is.57

In de praktijk is de belangrijkste factor in het toetsingsmechanisme waarmee het EHRM
beoordeelt of een inbreuk op eigendom gerechtvaardigd kan worden, het proportionaliteitsver-
eiste. De beantwoording van die vraag is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
Er mag geen sprake zijn van een ‘individual and excessive burden’ voor de betrokken (rechts)-
persoon.58 Het gevolg van deze benadering is dat de maatstaf voor de beoordeling van de
vraag of een inbreuk gerechtvaardigd kan worden, casuïstisch georiënteerd is.

Het voorgaande wordt versterkt doordat het EHRM niet zozeer beoordeelt hoe een wets-
bepaling of regeling zich verhoudt tot art. 1 EP, maar in feite alleen de door de (hoogste
nationale) rechter bereikte uitkomst beoordeelt. Alleen indien de wet eenduidig is en een rechter
geen vrijheid laat anders te oordelen, komt het nationale recht de facto specifiek in beeld als
object van toetsing.59

In het ondernemingsrecht zal met name de wijze waarop bevoegdheden worden uitgeoefend
tot conflicten over inbreuken op het eigendomsrecht aanleiding kunnen geven. De verschillende
bij de rechtspersoon betrokken personen, kunnen verschillende belangen hebben. Een belangrijk
instrument om dergelijke geschillen mee te beslechten is de redelijkheid en billijkheid (art.
2:8 lid 1 BW).

Art. 2:8 lid 2 BW bepaalt dat een krachtens wet, gewoonte, statuten, reglementen of besluit
geldende regel buiten toepassing dient te blijven voor zover dit in de gegeven omstandigheden
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Het leidt mijns inziens
geen twijfel dat een bepaling uit Boek 2 BW (of uit de statuten, etcetera) die in een concreet
geval leidt tot een inbreuk op een eigendomsrecht, die niet gerechtvaardigd kan worden in
het licht van de jurisprudentie van het EHRM, in dat geval moet worden aangemerkt als een
regel die naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden

57 In het beoordelingsproces van een klacht vallen twee fasen te onderscheiden. Eerst wordt bezien of er grondrech-
ten zijn geschonden (de kwalificatiefase). Vervolgens wordt bezien of deze schending kan worden gerechtvaardigd
(de toetsingfase).

58 EHRM 23 september 1982, Sporrong en Lönnroth t. Zweden, Series A no. 52, § 69, en EHRM 21 februari 1986, James
e.a. t. Verenigd Koninkrijk, appl. no. 8793/79, § 50.

59 Voorbeelden hiervan uit het goederenrecht vormen EHRM 15 november 2005, J.A. Pye (Oxford) Ltd. t. Verenigd
Koninkrijk, appl. no, 44302/02 en EHRM 21 december 2004, Schirmer t. Polen, appl. no. 688801/01, onlangs
besproken door J.M. Milo, ‘Constitutionele en rechtsvergelijkende proportionaliteit in het goederenrecht. De
invloed van artikel 1 Eerste Protocol EVRM’, NTBR 2007 (6), p. 46-55.
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geacht. Art. 2:8 BW en art. 1 EP gezamenlijk, kunnen de rechter dus tot een bepaalde uitkomst
nopen.60

Soms kan art. 1 EP ook zelfstandig redegevend zijn voor een bepaalde rechterlijke beslissing.
Een voorbeeld daarvan geeft HR 21 december 2001, NJ 2005, 96 (Sobi/Hurks) waarin (onder
meer) de vraag aan de orde was of een schuldeiser zelfstandig een actie uit onrechtmatige
daad jegens de bestuurder van moedermaatschappij van de gefailleerde vennootschap mocht
instellen, of dat alleen de curator daartoe bevoegd was. De Hoge Raad oordeelde dat het feit
dat de curator een vorderingsrecht toekwam er niet aan in de weg stond dat ook de schuldeiser
zelf een vordering kon instellen: ‘Voor een andersluidend oordeel zou mede in verband met
het bepaalde in art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM, een wettelijke grondslag vereist zijn. Deze
kan echter, (...), noch in de Faillissementswet noch in enige andere wettelijke bepaling worden
gevonden’.61

Het voorgaande laat zich als volgt samenvatten. Bij een klacht over een schending van
art. 1 EP in het ondernemingsrecht – in een geschil tussen bij de vennootschap betrokken
personen, dus private partijen – zal het door de rechter bereikte resultaat in het betreffende
geschil, het onderwerp van beoordeling in Straatsburg zijn. Slechts als een regel geen andere
uitkomst naar nationaal recht zou toelaten, wordt de regel zelf het object van onderzoek.

4.4 Boek 2 BW: enige bepalingen tegen het licht gehouden

Ik zal enkele bepalingen uit Boek 2 BW, die inbreuk maken op eigendomsrechten, belichten
en stilstaan bij de vraag in hoeverre het risico bestaat dat in een concrete situatie sprake zou
kunnen zijn van een ongerechtvaardigde inbreuk op het recht van eigendom. Ik beoog daarbij
niet uitputtend te zijn.

4.4.1 De blokkeringsregeling

Een voorbeeld van regulering geeft art. 2:195 lid 2 BW dat de vrije overdraagbaarheid van
aandelen in een B.V. beperkt. Op grond van deze bepaling dienen de statuten van een besloten
vennootschap een blokkeringsregeling te bevatten. De blokkeringsregeling dient ofwel te bepalen
dat voor een voorgenomen overdracht de goedkeuring van een orgaan van de vennootschap
is vereist, ofwel dat de aandelen eerst dienen te worden aangeboden aan de overige aandeel-
houders.62

Kan deze inbreuk worden gerechtvaardigd? De beperking is bij wet voorzien, en tevens
is er een algemeen belang aanwijsbaar (het kunnen creëren van een vennootschap met een

60 Zo zal bijvoorbeeld een op zichzelf geldig en bevoegdelijk genomen fusiebesluit, ten gevolge waarvan dispropor-
tioneel inbreuk wordt gemaakt op het eigendomsrecht van bepaalde aandeelhouders, onder omstandigheden
(mede gezien de belangen van de vennootschap en overige betrokkenen) als in strijd met art. 2:8 BW dienen
te worden aangemerkt. Niet de fusieregeling, maar de gevolgen van een fusie in het concrete geval vormen
in een dergelijk geval het object van beoordeling. Dat geldt ook in Straatsburg.

61 R.o. 5.1.3.
62 Art. 2:195 leden 4 en 5 BW.
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besloten karakter). Gezien het beoogde doel is het vereiste dat de statuten een blokkeringsrege-
ling dienen te bevatten niet disproportioneel te achten.63 Voeg daaraan toe de grote mate
van vrijheid die staten toekomt het eigendom te reguleren, indien het algemeen belang dat
vereist, en men kan slechts concluderen dat deze bepaling niet op gespannen voet staat met
art. 1 EP.

4.4.2 De uitkoopregeling

Een – of wellicht beter het – voorbeeld van ontneming van eigendom vormt de uitkoopproce-
dure. De artikelen 2:92a en 2:201a BW bepalen dat een houder van ten minste 95% van het
geplaatste aandelenkapitaal, het recht heeft de minderheidsaandeelhouders uit te kopen. Blijkens
de wetsgeschiedenis heeft de wetgever dit recht aan de meerderheidsaandeelhouder gegeven,
omdat in dergelijke gevallen het belang van de minderheidsaandeelhouders niet opweegt tegen
het belang van de meerderheidsaandeelhouder bij voortduring belast te blijven met de aan-
wezigheid van de minderheidsaandeelhouders.64 De aanwezigheid van de minderheidsaandeel-
houders kan bijvoorbeeld een gewenste vennootschappelijke integratie belemmeren.65

Het leidt geen twijfel dat ook de uitkoopregeling in algemene zin de toets die het EHRM
aanlegt om te bezien of een inbreuk op het recht op eigendom gerechtvaardigd kan worden,
zal kunnen doorstaan. Ook in dit geval is een duidelijk algemeen belang aanwijsbaar (dat van
een goed functionerend vennootschapsrecht) en is de uitkoopregeling niet disproportioneel
te achten jegens de minderheidsaandeelhouders.66 Daarbij dient in aanmerking te worden
genomen dat de uitkoopregeling (i) alleen kan worden toegepast met tussenkomst van de
rechter, en (ii) de rechter de mogelijkheid heeft drie deskundigen te vragen te berichten over
de prijs van de aandelen. De commissie heeft in de Bramelid t. Zweden uitspraak ook buiten
twijfel gesteld dat van een aandeelhouder in beginsel onder omstandigheden verlangd mag
worden dat hij zijn aandeelhouderschap opgeeft. Dit leidt tot de conclusie dat zolang een

63 Art. 2:195 lid 8 BW bepaalt dat een blokkeringsregeling niet zodanig mag zijn dat overdracht onmogelijk dan
wel uiterst bezwaarlijk wordt.

64 Kamerstukken I 18 904, nr. 41a, p. 1.
65 De aanwezigheid van minderheidsaandeelhouders vereist ook dat het bestuur bij voortduring het belang van

de minderheidsaandeelhouder in het beleid betrekt. Ten opzichte van minderheidsaandeelhouders geldt volgens
de Hoge Raad onder omstandigheden een speciale zorgvuldigheidsplicht, zie HR 1 maart 2002, NJ 2002, 296
(Zwagerman beheer), r.o. 3.4. Ook bemoeilijkt de aanwezigheid van de minderheidsaandeelhouders bijv. het
aangaan van een fiscale eenheid of het uitvoeren van een fusie.

66 Zulks heeft de commissie bevestigd ten aanzien van de Zweedse uitkoopregeling (die iets afweek van de
Nederlandse, nu deze minderheidsaandeelhouders ook het recht gaf hun aandelen aan te bieden (een zgn.
‘appraisal right’)), 12 oktober 1982, Bramelid en Malmström t. Zweden, D.R. 29, p. 76. In HR 11 september 1996,
NJ 1996, 176 kwam de Hoge Raad niet toe aan de beantwoording van de vraag of de uitkoopregeling zich in
algemene zin verdraagt met het bepaalde in art. 1 EP. Een klacht daarover werd pas bij pleidooi (bij de Hoge
Raad) opgeworpen. Zie daarover de conclusie van AG Mok voor dit arrest. Een klacht over deze uitspraak in
Straatsburg werd niet ontvankelijk verklaard, nu niet door verzoekers was betwist dat de prijsbepaling zoals
bevolen door de Ondernemingskamer niet redelijk was, uitspraak van de commissie van 16 januari 2001, Offerhaus
& Offerhaus t. Nederland, appl. no. 35730/97.
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uitkoopprocedure conform de wettelijke waarborgen wordt uitgevoerd, een aandeelhouder
zich niet met succes op art. 1 EP zal kunnen beroepen.67

4.4.3 De fusieregeling

Rechtspersonen kunnen fuseren met andere rechtspersonen van dezelfde rechtsvorm.68 Ten
gevolge van een fusie houdt de verdwijnende vennootschap op te bestaan. Uitgangspunt in
de wettelijke regeling is dat de aandeelhouders van een verdwijnende B.V. of N.V. aandelen
in de verkrijgende vennootschap verwerven.69 Het voorstel tot fusie moet de ruilverhouding
van de aandelen vermelden en de gehanteerde waarderingsmethode toelichten.70 Een accoun-
tant dient te verklaren dat de voorgestelde ruilverhouding en waarderingsmethode redelijk
is.71

Bij de beoordeling van de vraag of een aandeelhouder die zijn aandelen ziet verdwijnen
ten gevolge van een fusie met succes een beroep zal kunnen doen op art. 1 EP dient tevens
te worden meegewogen in hoeverre de desbetreffende aandeelhouder zich in rechte zal (hebben)
kunnen verzetten.72 Een aandeelhouder van ten minste 10% van het geplaatste kapitaal (2:346
BW) kan de Ondernemingskamer verzoeken een enquêteprocedure te gelasten. Tevens kan
hij de Ondernemingskamer vragen een onmiddellijke voorziening te treffen (2:349a BW) en
het bestuur te verbieden uitvoering te geven aan de voorgenomen fusie.73 Een dergelijk verzoek
kan ook aan de voorzieningenrechter in kort geding worden voorgelegd.74 Na de totstand-
koming van de fusie kan nog getracht worden deze te vernietigen, maar dat is slechts mogelijk
op de limitatief in art. 2:323 lid 1 BW opgesomde gronden.

Gezien de wettelijke waarborgen en de mogelijkheden die een aandeelhouder heeft om
in rechte een goede ruilverhouding af te dwingen, is een klacht in Straatsburg van een aandeel-
houder dat een juridische fusie een ongeoorloofde inbreuk betekent op zijn ongestoorde genot
van eigendom, weinig kansrijk.

67 De wetgever zag in dit opzicht ook geen problemen: ‘In het bijzonder in het rechtspersonen- en vennootschaps-
recht is gedwongen afstand van eigendom niet ongewoon. Naar gelang het lidmaatschaps- of maatschapskarakter
van de rechtsbetrekking overweegt boven het vermogensrechtelijke karakter daarvan, gaan de mogelijkheden
tot gedwongen afstand verder en speelt vergoeding van het nadeel een minder grote rol; men denke aan de
regels voor het opzeggen van het lidmaatschap van een coöperatie. Naar mate het vermogensrechtelijke karakter
sterker is, speelt de persoon van de deelnemer een minder grote rol: in naamloze en besloten vennootschappen
zijn de aandelen in beginsel overdraagbaar en moeten de deelnemers in beginsel gelijk worden behandeld.
Hiermee strookt dat in dit wetsvoorstel geen uitkoop wordt toegestaan, wanneer niet alle minderheidsaandeelhou-
ders worden uitgekocht en dat volledige vergoeding bij de gedwongen afstand zorgvuldig wordt gewaarborgd’
(Kamerstukken II 18 904, nr 15, p. 1).

68 Art. 2:310 lid 1 BW. Zie het vierde lid van dit artikel voor een uitzondering op deze regel.
69 Zo bepaalt art. 2:311 lid 2 BW.
70 Art. 2:326 en 2:327 BW.
71 Art. 2:328 leden 1 en 2 BW.
72 EHRM 24 oktober 1986, Agosi t. het Verenigd Koninkrijk, appl. no. 9118/80.
73 Zie bijvoorbeeld OK 24 maart 2006, JOR 2006, 98.
74 De aangewezen weg voor aandeelhouders met een belang van minder dan 10%. Een bodemprocedure is hier

minder zinvol. Na voltooiing kan een fusie nog slechts op een beperkt aantal gronden – genoemd in art. 2:323
lid 1 BW – ongedaan worden gemaakt.
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In bijzondere omstandigheden kan wellicht wel met succes een beroep op art. 1 EP worden
gedaan. Bijvoorbeeld indien de fusieregeling wordt gebruikt om minderheidsaandeelhouders
uit de vennootschap te stoten. De fusieregeling kan daartoe op twee wijzen worden ingezet,
die ik in de volgende paragrafen bespreek.

4.4.3.1 Uitstoting van een minderheidsbelang door middel van fusie en uitkoop
In de eerste plaats kan door middel van een fusie een procentueel belang van de minderheids-
aandeelhouders worden verminderd. De handelwijze is als volgt. De meerderheidsaandeel-
houder laat de vennootschap opgaan in een andere vennootschap binnen de groep.75 De fusie
wordt zo ingestoken dat op grond van de ruilverhouding die geldt voor de aandelen in de
verdwijnende en de verkrijgende vennootschap, de minderheidsaandeelhouders gezamenlijk
een belang van minder dan 5% krijgen in de verkrijgende vennootschap (of een andere vennoot-
schap, in geval van een driehoeksfusie). Vervolgens kan de uitkoopprocedure worden toe-
gepast.76

Deze mogelijkheid vormt met name voor de bieder na het uitbrengen van een openbaar
bod een interessante mogelijkheid. Ook indien meer dan 5% van de aandelen niet worden
aangeboden, zal hij langs deze weg alsnog alle aandelen kunnen verwerven van de over te
nemen vennootschap.

In hoeverre verdraagt een dergelijke handelwijze zich met art. 1 EP? Bij het beantwoorden
van die vraag is van belang dat de wetgever niet categorisch heeft willen uitsluiten dat belangen
van meer dan 5% zouden kunnen worden uitgestoten.77 Blijkens de wetsgeschiedenis van
de uitkoopregeling heeft de wetgever bij belangen van 95% of meer het belang van de meerder-
heidsaandeelhouder altijd voorrang willen geven boven het belang van de minderheidsaandeel-
houder.78 Bij een minderheidsbelang dat groter is dan 5% heeft de wetgever het aan de rechter
willen overlaten de belangen te wegen in het licht van de concrete omstandigheden van het
geval.79 De enkele wens van de meerderheidsaandeelhouder om de minderheidsaandeelhouders
uit te stoten lijkt daarmee op zichzelf legitiem, maar zij is niet voldoende. Er zal door de
meerderheidsaandeelhouder ook een ander belang gesteld moeten worden, dat kan rechtvaar-
digen dat de minderheidsaandeelhouders hun aandeelhouderschap moeten opgeven. Voor
een minderheidsaandeelhouder geldt volgens de wetgever dat hij rekening dient te houden
‘[m]et de mogelijkheid dat de vennootschap een gedaanteverwisseling kan ondergaan door
fusie, splitsing of omzetting (…) wanneer hij tot de aankoop van een minderheidspakket
overgaat of een minderheidsbelang aanhoudt’, zo heeft de wetgever recentelijk overwogen
in het wetsvoorstel inzake implementatie van de 13de richtlijn (openbaar bod).80

75 Voor een besluit tot fusie eist de wet niet een gekwalificeerde meerderheid, maar dezelfde meerderheid die is
vereist voor wijziging van de statuten (art. 2:317 lid 3 BW).

76 Zie voor een voorbeeld: Hof Amsterdam (OK) 27 september 2005, JOR 2005, 272 (Centaurus/Tele2) inzake het
openbare bod op Versatel. Cassatieberoep tegen deze beschikking is ingesteld.

77 Kamerstukken II 18 904, nr 15, p. 1.
77 Kamerstukken I 18 904, handelingen 1 maart 1988, 16-494.
78 De artt. 2:92a en 2:201a BW bevatten enige uitzonderingen (limitatief).
79 Kamerstukken I 18 904, nr. 41a, p. 1.
80 Kamerstukken II 2005-2006, 30 419, nr. 8, p. 17.
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Beziet men de criteria die het EHRM aanlegt om te beoordelen of sprake is van een inbreuk
op art. 1 EP, dan lijken de vereisten dat een inbreuk (i) bij wet voorzien, en (ii) in het algemeen
belang, dient te zijn, geen problemen op te leveren. De wetgever heeft immers bij pogingen
belangen uit te stoten van meer dan 5% het aan de rechter willen overlaten de op het spel
staande belangen af te wegen. Blijkens deze keuze heeft de wetgever het in het algemeen belang
geacht dat die belangen voorrang krijgen die in het voorkomende geval het zwaarst wegen.

Vervolgens komt het aan op de proportionaliteit. Zoals reeds aangegeven zijn in die maatstaf
de omstandigheden van het geval bepalend. Het komt neer op een weging van belangen aan
de hand van de redelijkheid en billijkheid (2:8 BW).

Voor inspiratie voor het invullen van de norm van 2:8 BW zou bijvoorbeeld naar het
Amerikaanse recht kunnen worden gekeken.81 Daar geldt bij vergelijkbare geschillen over
fusies volgens vaste jurisprudentie de maatstaf van ‘intrinsic fairness’.82 In de maatstaf van
‘intrinsic fairness’ worden wel twee aspecten onderscheiden: ‘fair dealing’ en ‘fair price’.83

Bij de beoordeling van de vraag of een ‘cash out merger’ geoorloofd is, wordt verder gelet
op onder meer de wijze waarop de transactie tot stand is gekomen, de wijze waarop die
aangekondigd en/of onderhandeld is en de gerechtvaardigde verwachtingen van belanghebben-
den.84

Het voorgaande samenvattend: art. 1 EP noopt niet tot een zodanige uitleg van de uitkoop-
regeling, dat deze regeling niet op voorhand in combinatie met de fusieregeling zou mogen
worden gebruikt om aandeelhouders uit de vennootschap te stoten.85 Art. 1 EP staat er niet
aan in de weg dat de wetgever de bescherming van de belangen van de minderheidsaandeel-
houders voor een deel aan de rechter overlaat.86 Het is aan de rechter deze belangen adequaat
te waarborgen. Het bereikte resultaat zal een toetsing op proportionaliteit moeten kunnen
doorstaan.

4.4.3.2 De uitstoting van een minderheidsbelang door een fusie
In de tweede plaats kan getracht worden een fusie zodanig in te kleden dat bepaalde aandeel-
houders geen aandelen verwerven. Dit doet men door een nominale waarde te kiezen voor
de aandelen van de verkrijgende vennootschap die zo hoog is dat er voor aandeelhouders
die slechts een klein belang houden, geen recht meer bestaat op een nieuw aandeel. Op een

81 Thijs Alexander, ‘Public-to-Private transacties’, Ondernemingsrecht 2007(5), p. 194.
82 De fusieregeling in de Verenigde Staten wijkt in zoverre af van de Nederlandse fusieregeling dat in de Verenigde

Staten aandeelhouders in de verdwijnende vennootschap ook alleen een vergoeding in geld mag worden
aangeboden (een zogenoemde ”cash out merger”). Na bijvoorbeeld een openbaar bod kunnen aldus de aandeel-
houders die niet hebben geflecteerd worden uitgekocht. Aandeelhouders komt in dergelijke gevallen ook het
recht toe de waarde van de aandelen te laten vaststellen door deskundigen (een zogenoemd appraisal right).

83 Weinberger v. UOP, Inc (Del, 1983), 457 A.2d 701.
84 Lezing van de jurisprudentie van de Delaware Supreme Court over geschillen rondom fusies- en overnames

deed mij denken aan de door Gerard Reve aan de Duitse dichter Heinrich Heine toegeschreven uitspraak: ”’Als
het einde der wereld gekomen is, ga ik naar Holland, want daar gebeurt alles 50 jaar later.” (Gerard Reve,
‘Pleitrede voor het hof’, in: Een eigen huis, 1979, p. 179). Heine schijnt evenwel in het voorkomende geval niet
naar Holland maar naar Mecklenburg te hebben willen afreizen.

85 Tot deze conclusie kwam ook de Ondernemingskamer haar beschikking van 27 september 2005, JOR 2005, 272
(Centaurus/Tele2) inzake het openbare bod op Versatel.

86 EHRM 24 oktober 1986, Agosi t. het Verenigd Koninkrijk, appl. no. 9118/80.
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dergelijke wijze heeft bijvoorbeeld Shell getracht zich van minderheidsaandeelhouders te
ontdoen. Het maatschappelijk kapitaal van Shell Petroleum N.V. werd daartoe voor een fusie
gewijzigd naar 36 aandelen in nominale waarde variërend van EUR 100.000,- tot EUR
100.000.000,- met het voornemen tot een verdere verhoging van het maatschappelijk kapitaal
en de nominale waarde aandelen.87

Een dergelijke handelwijze zoekt de grenzen van het onder art. 1 EP toelaatbare op. De
wetgever heeft uitdrukkelijk niet gewild dat bij een fusie aandeelhouders alleen geld in ruil
voor hun aandelen zouden kunnen ontvangen.88 Uitgangspunt in de wettelijke regeling is
dat de aandeelhouders van een verdwijnende B.V. of N.V. aandelen in de verkrijgende vennoot-
schap krijgen. Art. 2:325 lid 2 BW bepaalt dat het gezamenlijke bedrag dat bij een fusie mag
worden uitbetaald niet meer dan een tiende van het bedrag van de nominale waarde van de
nieuw toegekende aandelen mag bedragen. De in de Verenigde Staten gangbare ‘cash-out
merger’ heeft de wetgever hier dus juist niet mogelijk willen maken. Indien men met het oog
op een fusie de nominale waarde van de nieuw uit te geven aandelen zo kiest dat aandeelhou-
ders met kleine belangen geen recht hebben op nieuwe aandelen, handelt men in strijd met
de geest van de wet.

Er is nog een ander punt. De uitkoopregeling voorziet in waarborgen voor de minderheids-
aandeelhouders ten aanzien van de vaststelling van de prijs voor de over te nemen aandelen.
De rechter kan een deskundige benoemen om de prijs vast te stellen. Deze waarborg is ook
in het licht van de jurisprudentie van het EHRM niet zonder betekenis.89 Het EHRM stelt
bij de ontneming van eigendom hoge eisen aan de mate waarin een rechthebbende wordt
gecompenseerd.90 Daarmee verdraagt zich slecht dat een aandeelhouder – die vanwege een
met opzet geconstrueerde hoge nominale waarde van aandelen geen recht heeft op een nieuw
aandeel – genoegen moet nemen met een door de vennootschap vastgestelde uitkering in geld.
Het feit dat een accountant moet verklaren dat de gekozen ruilverhouding een redelijke is,
kan daaraan niet afdoen.91 Wat klemt is de afwezigheid van een onafhankelijke deskundige
die met tussenkomst van de rechter en op kosten van de vennootschap adviseert over de
waarde van de aandelen.

Om te beoordelen of is voldaan aan het door het EHRM geëiste beginsel van proportionali-
teit, moeten voorts de op het spel staande belangen worden afgewogen. De belangen van de
aandeelhouder die op deze wijze zijn aandeel verliest zijn in het geding. Zoveel is duidelijk.
Hoe zit het met het belang van de vennootschap? De enkele wens om van minderheidsaandeel-
houders af te komen is alleen legitiem te achten voor toepassing van de uitkoopregeling. Blijkens
de wetsgeschiedenis is de fusieregeling daar niet voor bedoeld. Aangezien het lastig voorstelbaar

87 Na verzet van de minderheidsaandeelhouders is afgesproken onder bemiddeling van de Ondernemingskamer
dat de procedure wordt voortgezet als ware het een uitkoopprocedure. Hof Amsterdam (OK) 13 december 2005,
JOR 2006, 64.

88 ‘Het is niet de bedoeling dat een fusie wordt gebruikt om kleine aandeelhouders uit te stoten.(…) Het voorstel
van de fracties van het C.D.A. en de V.V.D. om uitstoting van de kleinste aandeelhouders toe te staan, is naar
veler opvatting in strijd met artikel 3 van de richtlijn (…)’ Kamerstukken II 16 434, nr. 6, p. 6.

89 Hetgeen ook blijkt uit de uitspraak van de commissie van 12 oktober 1982, Bramelid en Malmström t. Zweden,
D.R. 29, p. 76.

90 Zie hiervoor noot 22.
91 Vgl. artt. 2:326, 2:327, en 2:328 leden 1 en 2 BW.
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is dat een andere zakelijke reden aangevoerd kan worden, voor het ophogen van de nominale
waarde van aandelen met het oog op een fusie, ligt het voor de hand dat een dergelijke
handelwijze al snel in strijd met de redelijkheid en billijkheid zal worden geacht, mede gezien
het bepaalde in art. 1 EP.

4.4.4 Uitgifte van aandelen met uitsluiting van het voorkeursrecht

Ook de uitgifte van aandelen kan een inbreuk op het eigendomsrecht in de zin van art. 1 EP
opleveren. Het wettelijke uitgangspunt is dat bij uitgifte van aandelen de reeds bestaande
aandeelhouders een voorkeursrecht hebben op het nemen van aandelen, overeenkomstig het
percentage van hun aandelenbezit. Het voorkeursrecht kan evenwel worden uitgesloten. Worden
aandelen door de vennootschap uitgegeven onder uitsluiting van voorkeursrecht dan vermindert
het procentuele belang van de aandeelhouders die geen nieuwe aandelen verkrijgen. Daarmee
vermindert ook de invloed die zij kunnen uitoefenen.92

Dat de wet deze mogelijkheid biedt, geeft aan het vennootschapsrecht een gewenste
flexibiliteit. Een aandeelhouder met een meerderheidsbelang zou evenwel misbruik kunnen
maken van de flexibiliteit die de wet hem biedt door bijvoorbeeld een minderheidsbelang tot
onder de uitkoopgrens terug te brengen, door middel van de uitgifte van extra aandelen met
uitsluiting van het voorkeursrecht. In de Sovtransavto t. Oekraïne-uitspraak, was sprake van
de verwatering van een belang door onbevoegdelijk genomen besluiten van een overheidsinstan-
tie. Sovtransavto raakte daardoor zeggenschap kwijt. Het EHRM oordeelde dat in dit geval
sprake was van een schending van art. 1 EP.93

In HR 31 december 1993, NJ 1994, 436 heeft de Hoge Raad een belangrijke grens aange-
geven. Aandeelhouders dienen in gelijke gevallen gelijk te worden behandeld (ex art. 201 lid
2 BW) welke regel in beginsel voorgaat boven de bevoegdheid van de algemene vergadering
tot het uitsluiten van het voorkeursrecht.94 Wel kan onder omstandigheden een uitzondering
op deze regel worden aanvaard.95 Daarmee is de mogelijkheid om door middel van uitgifte
van aandelen met uitsluiting van voorkeursrechten een aandeelhoudersbelang tot onder de

92 Art. 2:206a BW bepaalt dat – voor zover de statuten niet anders bepalen – het voorkeursrecht kan worden
uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. Nu de wet geen gekwalificeerde meerderheid eist kan het
voorkeursrecht met meerderheid van stemmen worden uitgesloten, tenzij de statuten anders bepalen.

93 EHRM 25 juli 2002, Sovtransavto Holding t. Oekraïne, JOR 2003, 111 (m.nt. G.-J. Vossestein).
94 Het gelijkheidsbeginsel van art. 2:201 lid 2 BW, is overgenomen uit art. 2:92 BW(voor naamloze vennootschappen)

welke bepaling is ontleend aan art. 42 van de Tweede Richtlijn tot coördinatie van het vennootschapsrecht in
de lidstaten van de EG (Richtlijn 77/91/EEG van de Raad van 13 dec. 1976, Pb. EG L 26/1 e.v. van 31 jan. 1977,
dat luidt: ‘Voor de toepassing van deze richtlijn waarborgen de wetgevingen van de Lid-Staten een gelijke
toepassing van aandeelhouders die zich in identieke omstandigheden bevinden’. Zie aanpassing wetgeving N.V.,
Kamerstukken II 1978-1979, 15 304, nr. 3, geïmplementeerd bij wet van 15 mei 1981, Stb. 332.
Waar de richtlijn refereert aan ‘identieke situaties’, spreekt de wettekst over ‘gelijke situaties’. De ratio achter
dit verschil valt uit de wetsgeschiedenis niet af te leiden. Vgl. Kamerstukken II 15 304, nr. 6, p. 17-18.

95 In HR 31 december 1993, NJ 1994, 436 (Verenigde Bootlieden) sanctioneerde de Hoge Raad het oordeel van het
hof dat de uitsluiting van een voorkeursrecht een gerechtvaardigde inbreuk betrof omdat het ging om het opheffen
van voor aandeelhouders nadelige fiscale ongelijkheid en de maatregelen voor de andere aandeelhouders slechts
een relatief geringe daling van hun belang meebrachten.

NJCM-Bulletin, jrg. 32 (2007), nr. 5 621



SCHILD

uitkoopgrens te brengen op voorhand beperkt.96 Voor het overige geldt dat het wederom
aan de rechter is in het voorkomende geval alle betrokken belangen af te wegen.

4.5 Toetsing aan art. 1 EP in rechte

De conclusie naar aanleiding van het voorgaande is dat er geen wetsbepalingen in het onder-
nemingsrecht aanwezig lijken te zijn die zonder meer het risico lopen in strijd te worden geacht
met art. 1 EP. In het concrete geval zijn wel situaties denkbaar waarin een inbreuk dreigt. Het
is aan de rechter in die gevallen te voorzien in een adequate mate van eigendomsbescherming.

In geschillen in het ondernemingsrecht wordt reeds met regelmaat een beroep op art. 1
EP gedaan. Een belangrijke conclusie die uit het voorgaande getrokken kan worden is dat een
dergelijke beroep vrij eenvoudig gepasseerd kan worden, indien dit niet wordt geconcretiseerd.
Door het ruime begrip van eigendom zal weliswaar al snel sprake zijn van een inbreuk op
het ongestoorde genot van eigendom, maar veelal zal een dergelijke inbreuk kunnen worden
gerechtvaardigd door eenvoudig vast te stellen dat (i) de inbreuk is voorzien bij wet en (ii)
noodzakelijk is voor het algemene belang, waarbij het oordeel van de wetgever over hetgeen
in het algemeen belang is, als uitgangspunt heeft te gelden. Er rest dan niets anders dan een
beroep op het proportionaliteitsvereiste. Daartoe moet de persoon die zich beroept op art. 1
EP aannemelijk maken dat gezien de concrete omstandigheden van het geval een disproportionele
inbreuk dreigt.

Een voorbeeld. Indien door middel van een fusie een minderheidsbelang wordt terug-
gebracht teneinde dit belang te kunnen uitkopen, zullen partijen hun belangen voor het voetlicht
moeten brengen. Het is aan de minderheidsaandeelhouder de rechter te overtuigen van het
disproportionele karakter van de (beoogde) handelwijze. Het is aan de meerderheidsaandeelhou-
der inzichtelijk te maken waarom zijn belangen in dit geval dienen te prevaleren boven die
van de minderheidsaandeelhouders.

Een rechter doet er verstandig aan in zijn uitspraak de aan de orde zijnde belangen te benoe-
men. Dat bevordert de inzichtelijkheid van de belangenafweging die ten grondslag zal liggen
aan zijn oordeel. Daarnaast zal waarschijnlijk het EHRM minder snel genegen zijn een klacht
te honoreren indien uit de bestreden uitspraak blijkt dat de nationale rechter zich uitdrukkelijk
rekenschap heeft gegeven van alle op het spel staande belangen.97

96 Over de vraag wanneer sprake is gelijke omstandigheden heeft de minister opgemerkt ‘Of de omstandigheden
gelijk zijn, zal de rechter van geval tot geval moeten beoordelen.’ Kamerstukken II 1978-1979, 15 304, nr. 3, p. 18
Kamerstukken II 1980-1981, 16 551, nr. 3, p. 6.

97 Het EHRM toetst uitspraken van de nationale rechters terughoudend en onderzoekt slechts of ‘the decisions
of those courts are not flawed by arbitrariness or otherwise manifestly unreasonable.’ EHRM 11 januari 2007,
Anheuser-Busch Inc. t. Portugal, appl. no. 73049/01, §39.
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ARTIKEL 1 EERSTE PROTOCOL EN HET ONDERNEMINGSRECHT

5 Conclusie

5.1 De materiële invloed van artikel 1 EP op het ondernemingsrecht

Art. 1 EP beïnvloedt het Nederlandse ondernemingsrecht op drie niveaus. In de eerste plaats
dwingt het de wetgever het recht op eigendom te respecteren bij het ontwerpen van regelgeving.
Er mag daarbij niet een grotere inbreuk op eigendomsrechten worden gemaakt dan door het
nagestreefde belang kan worden gerechtvaardigd. Het gaat op dit niveau om de klassieke
verticale verhouding tussen de staat en haar onderdanen.

In de tweede plaats richt de norm van art. 1 EP zich tot de rechter. Verzuimt de rechter in
een adequate rechtsbescherming te voorzien in het concrete geval, dan kan dit leiden tot een
veroordeling van de staat wegens het schenden van de verplichting (zoals bedoeld in art. 1
EVRM) een ongestoord genot van het eigendomsrecht te verzekeren (de zogenoemde, positieve
verplichting). Nu het EHRM heeft aangegeven dat het voorgaande ook geldt in de verhouding
tussen private partijen, kan men stellen dat art. 1 EP het karakter van een grondnorm heeft
verkregen in het civiele recht en meer in het bijzonder in het ondernemingsrecht.

In de derde plaats normeert art. 1 EP het handelen van (rechts)personen. Nu een rechter
in de horizontale verhouding acht zal dienen te slaan op de jurisprudentie ten aanzien van
art. 1 EP – wil deze het risico op een veroordeling van de staat in Straatsburg voorkomen –
vormt art. 1 EP ook voor private partijen een relevante grondnorm.

5.2 Artikel 1 EP: een loze of juist onderschatte norm?

In hun preadvies over de invloed van art. 1 EP op het Nederlandse burgerlijk recht komen
Barkhuysen en Van Emmerik enerzijds en Ploeger anderzijds tot enigszins tegengestelde
conclusies. Barkhuysen en Van Emmerik zijn aanmerkelijk positiever over de betekenis van
art. 1 EP voor het civiele recht, dan Ploeger. Wie heeft er gelijk?

Veel hangt af van het perspectief dat men kiest. Het is ontegenzeggelijk waar dat art. 1
EP een veel ruimer bereik kent dan oorspronkelijk werd gedacht. De oorzaak daarvan is met
name (i) het ruime eigendomsbegrip dat het EHRM hanteert, en (ii) de positieve verplichtingen
die het EHRM aan art. 1 EP verbindt.

Anderzijds valt niet te ontkennen dat weliswaar art. 1 EP snel in beeld is, maar dat mede
gezien de ‘margin of appreciation’ die staten wordt gegund niet snel sprake is van een schen-
ding van art. 1 EP.98 Ploeger lijkt de mening toegedaan dat art. 1 EP als norm geen zelfstandige
betekenis heeft naast de redelijkheid en de billijkheid en het leerstuk van misbruik van recht.99

Ploeger wijst er voorts op dat het recht op bescherming van eigendom een norm betreft die
geschreven is voor de verticale verhouding tussen de staat en de burger. Een ongelijke verhou-
ding waarin het niet zonder belang is dat er duidelijke grenzen bestaan. Ploeger meent ook

98 T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik & H.D. Ploeger, ‘De eigendomsbescherming van artikel 1 van het Eerste
Protocol bij het EVRM en het Nederlandse burgerlijk recht’, Preadvies voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht,
Kluwer, 2005, p. 84.

99 Ibid., p. 120.
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dat de begrippen ‘fair balance’ en ‘general interest’ geen betekenis meer hebben in private
verhoudingen.100 Dat zijn prikkelende stellingen.

Ik meen in het voorgaande te hebben aangetoond dat art. 1 EP in ieder geval voor het
ondernemingsrecht niet zonder betekenis is. Het feit dat de norm die art. 1 EP geeft ruim is,
brengt niet mee dat de norm inhoudloos of onbruikbaar is. Art. 1 EP is niet bedoeld als een
‘hard and fast rule’. Art. 1 EP is bedoeld om grenzen aan te geven. Maar hebben we daarvoor
art. 1 EP wel nodig? Kunnen we niet volstaan met de redelijkheid en billijkheid? In de norm
van de redelijkheid en billijkheid ligt nu juist toch besloten een weging van belangen in het
licht van de omstandigheden van het geval, alsmede een toetsing op proportionaliteit?

Ik onderschrijf het standpunt van Barkhuysen en Van Emmerik dat art. 1 EP en de Straats-
burgse jurisprudentie daarover de rechter houvast kunnen bieden bij het bepalen van wat
redelijk en billijk is. De jurisprudentie van het EHRM dwingt een rechter ook de redelijkheid
en billijkheid waar mogelijk als een corrigerend instrument te gebruiken, als een schending
van art. 1 EP dreigt.

Ten slotte brengt art. 1 EP in herinnering dat een bevoegdheid of een recht ophoudt waar
het recht (op eigendom) van een ander begint. Art. 1 EP begrenst de wijze waarop organen
bevoegdheden mogen uitoefenen. Deze strekking maakt art. 1 EP voor het ondernemingsrecht
relevant en actueel.

100 Ibid., p. 115.
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