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MEMORIE VAN TOELICHTING 

Algemeen 

1. Inleiding 

Op 18 september 1987 heeft de ministerraad op voorstel van de eerste 
ondergetekende besloten tot verzelfstandiging van het Rijks Computer-
centrum (RCC), door middel van het omzetten in een privaatrechtelijke 
rechtspersoon. 

In afzonderlijke onderzoeken zullen ook de privatiseringsmogelijkheden 
van de overige rekencentra van de rijksoverheid onderzocht worden. Op 
basis hiervan zullen de eerstverantwoordelijke bewindslieden hun 
voorstellen aan de ministerraad voorleggen. De verzelfstandiging van het 
RCC in de vorm van een structuur-N.V. zal zo snel mogelijk haar beslag 
krijgen, maar zal gezien de benodigde voorbereidingen en de 
doorlooptijd van het wetgevingstraject niet voor 1 januari 1990 gereali-
seerd kunnen worden. 

Een jaar na de verzelfstandiging zal een onderzoek naar de verschil-
lende aspecten van de verzelfstandiging plaatsvinden. Mede op basis van 
dit onderzoek en een advies van het bestuur van de N.V. RCC zal de 
eerste ondergetekende na overleg met de betrokken ambtgenoten een 
voorstel opstellen over mogelijke privatisering van de N.V. RCC. De 
ministeraad zal zich op basis hiervan beraden op mogelijk (eventueel 
gedeeltelijke) afstoting van de staatsdeelneming in het verzelfstandigde 
RCC. 

Bij het onderhavige voorstel van wet is waar mogelijk gebruik gemaakt 
van de ervaring die is opgedaan bij de verzelfstandiging van de Staats-
drukkerij/Uitgeverij. 

Om de volgende drie redenen achten wij verzelfstandiging van het RCC 
wenselijk. Ten eerste wordt hiermee uitvoering gegeven aan het privati-
seringsbeleid van het kabinet. Het uitvoeren van automatiseringsactivi-
teiten is als zodanig geen specifieke overheidstaak en kan dus in beginsel 
aan de marktsector worden overgelaten. De verzelfstandiging van het 
RCC geeft derhalve invulling aan dit beleid, ook omdat hierdoor een 
afslanking van het overheidsapparaat en een versterking van de markt-
sector worden bewerkstelligd. Dit laatste punt sluit aan bij de tweede 
reden voor deze verzelfstandiging, die voortvloeit uit het regerings-
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standpunt over de aanbevelingen van de Commissie Overheidsbeste-
dingen en Informatietechnologie, naar de voorzitter genoemd de 
Commissie Pannenborg (Tweede Kamer, 1984-1985, 18 224, nr. 16). De 
regering heeft in haar standpunt het voorstel van de Commissie 
Pannenborg onderschreven om de bij de overheid beschikbare capaciteit 
voor het zelf technisch realiseren en het exploiteren van informatiesys-
temen zoveel mogelijk terug te brengen, opdat de overheidsactiviteiten 
met betrekking tot de geautomatiseerde informatievoorziening zich 
kunnen concentreren op beleidsvorming en planning. Voorts is in dat 
kader door de regering uitgesproken dat door een betere aansluiting op 
en samenwerking met het bedrijfsleven de overheid sneller en flexibeler 
kan reageren op nieuwe ontwikkelingen in de informatietechnologie. 

Door een blijvende nauwe samenwerking tussen de overheid als 
opdrachtgever en het verzelfstandigde RCC, blijft de praktische kennis 
van het RCC op het terrein van de geautomatiseerde informatievoor-
ziening, ook ten behoeve van een goede beleidsvorming en planning, 
voor de overheid beschikbaar. 

De verzelfstandiging van het RCC betekent mede een concretisering 
van deze beleidsuitgangspunten. De derde reden waarom wij deze 
verzelfstandiging wenselijk achten, is dat de marktconforme condities die 
vanaf het moment van verzelfstandiging zullen heersen, een positieve 
ontwikkeling bij het RCC teweeg zullen brengen. Als elementen hiervan 
kunnen worden genoemd een grotere vrijheid om een eigen personeels-
beleid te voeren, een grotere mogelijkheid om tot samenwerkingsver-
banden te komen met particuliere bedrijven en betere condities voor een 
bedrijfsmatige werkwijze en organisatie. 

Het RCC is thans een dienstonderdeel van het Ministerie van Binnen-
landse Zaken, ressorterend onder het directoraat-generaal Openbaar 
Bestuur. Het bedrijf heeft een vestiging in Apeldoorn (ruim 600 formatie-
plaatsen) en een vestiging in Heerlen (ongeveer 130 formatieplaatsen). 
De Heerlense vestiging is voortgekomen uit een opsplitsing van het 
voormalige Computercentrum Limburg, CCL, in 1986 (zie Kamerstukken 
TK 1985-1986, 19 280). Over de beleidsvoornemens ten aanzien van de 
vestiging van het RCC in Heerlen heeft de eerste ondergetekende de 
Tweede Kamer bij brief van 7 april 1989 geïnformeerd. 

Het RCC is een algemeen Rijksrekencentrum, dat volgens het Besluit 
Algemene Rijksrekencentra (vastgesteld op 25 augustus 1977) tot taak 
heeft «het verrichten van diensten op het gebied van automatische infor-
matieverwerking voor departementen en daaronder ressorterende 
diensten en instellingen». Met goedkeuring van de Ministervan Binnen-
landse Zaken kan het RCC ook voor andere instanties diensten 
verrichten. Het RCC voert zijn dienstverlening uit met de volgende 
functies: 

- een adviesfunctie ten aanzien van het ontwikkelen, invoeren en 
gebruiken van informatiesystemen; 

- een softwarehousefunctie voor het ontwikkelen van geautomati-
seerde informatiesystemen; 

- een exploitatiefunctie (het ter beschikking stellen van computercapa-
citeit en communicatienetwerken), alsook het beheer en onderhoud van 
informatiesystemen. 

Gemeten naar het opdrachtenvolume zijn drie ministeries de belang-
rijkste gebruikers van de diensten van het RCC. De ministeries van 
Onderwijs en Wetenschappen, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer en van Binnenlandse Zaken nemen ongeveer 
tachtig procent van de omzet van het RCC voor hun rekening. Qua 
omvang zijn daarbij de belangrijkste systemen: salarisadministratie 
onderwijspersoneel, administratie studiefinancieringen, administratie 
basisonderwijs, administratie huursubsidies, registratie kadastrale 
gegevens en de salaris- en personeelsadministratie ambtenaren. Met 
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behulp van onder andere deze systemen worden geldoverdrachten van 
ongeveer f 100 miljard per jaar gerealiseerd. 

De verzelfstandiging van het RCC houdt in dat dit dienstonderdeel 
wordt omgezet in een privaatrechtelijke rechtspersoon, en wel een 
structuur-N.V., waarvan de aandelen aanvankelijk voor 100% in handen 
van de Staat zullen zijn. Het verzelfstandigde RCC zal financieel 
zelfstandig zijn en onder marktconforme condities worden geleid en 
bestuurd. Dit betekent een wijziging van de aard van de relatie tussen 
het RCC en de overheid als opdrachtgever. Deze relatie zal worden 
omgezet in een zakelijke verhouding waarin de wederzijdse verplich-
tingen contractueel worden vastgelegd. Vanzelfsprekend zal hierbij grote 
aandacht worden besteed aan een garantie van de kwaliteit en de conti-
nuïteit van exploitatie van systemen en van de beschikbaarheid van facili-
teiten en een goede regeling betreffende de bescherming van vertrouwe-
lijke (persoons)gegevens. Zowel voor de overheid als voor het RCC zijn 
hierbij de belangen groot. Wij zijn er echter van overtuigd dat de 
afspraken over de gegevensverwerking die bij het RCC plaatsvindt ook 
op privaatrechtelijke wijze adequaat vorm gegeven kunnen worden. 

Het RCC krijgt geen omzetgarantie na de verzelfstandiging in de vorm 
van een verplichte afname. De aard van de relatie met de grote 
overheidsopdrachtgevers en de aard van de verrichte diensten brengen 
echter met zich dat een continuering van het grootste deel van de 
huidige dienstverlening onder de genoemde condities voor langere tijd 
zeker is. Tussen de grote opdrachtgevers (de ministers van Onderwijs en 
Wetenschappen, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer en van Binnenlandse Zaken) en het RCC zullen meerjarige 
contracten worden afgesloten. Deze contracten, die vóór de verzelfstan-
diging moeten worden voorbereid, zullen bepalingen bevatten met 
betrekking tot de tariefstelling en de kwaliteit, continuïteit en vertrouwe-
lijkheid van de verleende diensten. Het RCC zal na de verzelfstandiging 
onder marktconforme condities opereren. Op dit moment wordt gewerkt 
aan de voorbereiding van het bedrijf op de nieuwe status. Hierbij wordt 
onder andere aandacht besteed aan een bedrijfsmatige organisatie, een 
commerciële functie en een strategie voor produkt- en marktontwik-
keling. Met het onderhavige voorstel van wet wordt beoogd de verzelf-
standiging van het RCC mogelijk te maken. Het voorstel voorziet in de 
oprichting van een naamloze vennootschap met de Staat als enige 
aandeelhouder, waarvoor op grond van artikel 40 van de Comptabili-
teitswet 1976 een wettelijke machtiging is vereist. Het voorstel voorziet 
ook in de inbreng van het huidige dienstonderdeel RCC in de op te 
richten naamloze vennootschap N.V. RCC v/h Rijks Computercentrum. 
Voorts geeft het voorstel regelingen voor de vermogensrechtelijke en 
personele gevolgen van de verzelfstandiging. Bij deze toelichting zijn als 
bijlage gevoegd de concept-statuten van de N.V. RCC met een korte 
toelichting daarop. 

2. Financiële aspecten van de verzelfstandiging van het RCC 

Het RCC is tot het moment van verzelfstandiging een dienstonderdeel 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en valt onder het financiële 
regime van de Comptabiliteitswet 1976. Het RCC berekent de kosten 
voor de dienstverlening volledig door aan de opdrachtgevers en werkt 
met een begroting waarop in beginsel kosten en opbrengsten met elkaar 
in evenwicht zijn. Op grond van deze zogenoemde nul-begroting worden 
de tarieven voor de dienstverlening jaarlijks vastgesteld door de Minister 
van Binnenlandse Zaken op advies van de accountantsdienst van dit 
ministerie. Na de verzelfstandiging zal de prijsstelling vanzelfsprekend op 
een andere wijze gebeuren, waarbij marktconforme principes zullen 
worden gehanteerd. In eerder genoemde contracten zullen hierover 
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afspraken worden vastgelegd tussen het RCC enerzijds en de verschil-
lende verantwoordelijke ministers anderzijds. Het is niet mogelijk nu 
reeds aan te geven of en in welke mate de verzelfstandiging van het RCC 
van invloed zal zijn op de tarieven en dus op de kosten van automati-
sering voor de rijksdienst. De verzelfstandiging brengt zowel kostenver-
hogende veranderingen met zich, bijvoorbeeld hogere sociale lasten en 
verzekeringspremies, als kostenverlagende veranderingen, bijvoorbeeld 
efficiencyverbetering door de druk van de concurrentie. De invloed van 
deze verschillende ontwikkelingen op de tarieven voor de diensten van de 
N.V. RCC kan nog niet exact worden vastgesteld. Naar verwachting kan 
voldaan worden aan het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit voor de 
Rijksoverheid. De verzelfstandiging van het RCC tot een naamloze 
vennootschap brengt met zich dat het bedrijf na de verzelfstandiging 
vennootschapsbelasting gaat betalen en BTW-plichtig wordt. Het in 
rekening brengen van BTW door de N.V. RCC na de verzelfstandiging, 
kan voor de overheidsklanten een kostenstijging betekenen. Om dit 
BTW-vraagstuk geen struikelblok voor privatisering te doen zijn, zijn in 
het kabinet algemene afspraken gemaakt over compensatie van deze 
BTW-kosten binnen de rijksbegroting. Deze afspraken zullen voor het 
geval van de verzelfstandiging van het RCC concreet worden uitgewerkt. 
Het voorstel van wet bevat enkele fiscale bepalingen (artikelen 8 tot en 
met 11) die tot doel hebben incidentele fiscale voor- en nadelen ten 
gevolge van de verzelfstandiging te voorkomen. Het uitgangspunt is 
fiscale neutraliteit. 

Het RCC bezit thans geen rechtspersoonlijkheid. Bij de start van de op 
te richten onderneming zal er een gezonde vermogenspositie gecreëerd 
moeten worden, waarbij het uitgangspunt zal zijn de continuïteit van de 
onderneming, zowel met het oog op het vermijden van kapitaalverlies als 
het behouden van werkgelegenheid en gelet op het belang van de 
opdrachtgevers. De openingsbalans dient zorgvuldig te worden 
opgesteld en zo goed mogelijk de marktconforme waarde weer te geven 
van hetgeen de Staat tegen verwerving van vermogenstitels inbrengt. 

Het vermogen van de N.V. zal zijn belichaamd in de duurzame produk-
tiemiddelen en het werkkapitaal (vlottende activa minus vlottende 
passiva) met inachtneming van voorzieningen, die de inbreng zullen 
vormen. Dit vermogen zal bestaan uit eigen vermogen (aandelenkapitaal 
en reserves), vreemd vermogen (leningen) en voorzieningen. De samen-
stelling zal zodanig zijn dat de solvabiliteit (bepalend voor de 
mogelijkheid om in de toekomst meer vreemd vermogen aan te trekken) 
voldoende zal zijn en dat anderzijds een voldoende liquiditeit gewaar-
borgd is. Het opstellen van de openingsbalans, alsmede het vaststellen 
van de voorwaarden van de leningen, en dus het bepalen van de samen-
stelling van het vermogen zal in overeenstemming met de Minister van 
Financiën geschieden. Een interdepartementale werkgroep werkt op dit 
moment aan de opstelling van de openingsbalans en de uitwerking van 
de overige financiële aspecten van de verzelfstandiging. 

3. Sociale aspecten van de verzelfstandiging van het RCC 

Door de verzelfstandiging verliest het personeel van het RCC de 
ambtelijke status; zij zullen geen ambtenaar meer zijn in de zin van de 
Ambtenarenwet 1929. In beginsel zullen de werknemers van het RCC na 
de verzelfstandiging werkzaam zijn bij de N.V. RCC op arbeidsovereen-
komst naar burgerlijk recht. Het voorstel van wet voorziet in een 
overgang van het personeel naar de N.V. RCC van rechtswege, tenzij de 
Minister van Binnenlandse Zaken anders beslist, dan wel tenzij het perso-
neelslid hiertegen bezwaren heeft. 

Na de verzelfstandiging zal de N.V. RCC ook ten aanzien van het 
personeel zoveel mogelijk een marktconform beleid dienen te voeren. Er 
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is echter in de particuliere automatiseringsbranche geen 
bedrijfstak-c.a.o. en de N.V. RCC zal op dit punt dan ook een eigen kader 
moeten ontwikkelen. Als uitgangspunt bij privatisering geldt echter ook 
dat de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst (de pensioenvoor-
ziening hieronder begrepen) in hun geheel niet ongunstiger mogen zijn 
dan die welke golden vóór de verzelfstandiging. Dit betekent dat op 
onderdelen verschillen kunnen optreden die echter per saldo niet 
negatief zullen zijn. Dit houdt in dat op bepaalde punten overgangsrege-
lingen getroffen kunnen worden om te voorkomen dat bepaalde catego-
rieën personeel erop achteruit gaan. Een interdepartementale werkgroep 
werkt aan de uitwerking van de sociale aspecten van de verzelfstan-
diging. Het concipiëren van een sociaal statuut met overgangsregelingen 
als hierboven bedoeld vormt een belangrijk onderdeel van de taak van 
deze werkgroep. Vanzelfsprekend zullen ook de financiële consequenties 
in de overwegingen betrokken worden. De verzelfstandiging van het RCC 
heeft ook tot gevolg dat het aantrekken van gekwalificeerd automatise-
ringspersoneel eenvoudiger wordt, gezien de ruimere mogelijkheden 
zowel in de belonings- als in de formatieve sfeer. De grote inhuur van 
externe deskundigen op dit gebied die op dit moment bij het RCC plaats-
vindt, zal daardoor geleidelijk kunnen afnemen. De verzelfstandiging 
brengt tenslotte een verandering met zich ten aanzien van de medezeg-
genschap van het personeel in het bedrijf. Na de overgang zal de Wet op 
de ondernemingsraden gelden en zal de medezeggenschapsgedachte 
gestalte krijgen in de statuten. Voor de verzelfstandiging zal het overleg 
met het personeel volgens de daarvoor geldende regelingen worden 
gevoerd. Gezien het belang van de sociale aspecten van de verzelfstan-
diging zal dit overleg frequent plaatsvinden. Vooruitlopend op de situatie 
na de verzelfstandiging zal de Dienstcommissie van het RCC kunnen 
adviseren over de eerste te benoemen commissarissen van de N.V. RCC. 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

Artikel 2 

Het eerste lid bevat de machtiging die op grond van artikel 40 van de 
Comptabiliteitswet 1976 is vereist om namens de Staat te kunnen 
overgaan tot oprichting van een vennootschap. In verband met de in 
artikel 5, zesde lid, gestelde termijn zal oprichting niet eerder kunnen 
plaatsvinden dan een maand na inwerkingtreding van de wet. De 
doelomschrijving in dit lid draagt een globaal karakter. Zij is nader uitge-
werkt in de concept-statuten. 

Het tweede lid maakt het mogelijk dat het structuurregime vanaf het 
moment van oprichting op de N.V. RCC van toepassing zal zijn. Een van 
de voorwaarden waarop een naamloze vennootschap een structuurven-
nootschap kan worden, is dat de vennootschap een ondernemingsraad 
heeft ingesteld. Daarom wordt, in afwijking van het vennootschapsrecht, 
voorgesteld de N.V. RCC althans op het tijdstip van oprichting vrij te 
stellen van deze voorwaarde. Na de overgangsdatum dient er wel zo 
spoedig mogelijk, in principe binnen drie maanden, een onderne-
mingsraad te worden verkozen en ingesteld. In de tussentijd zal het 
overleg door de directie worden gevoerd met de oude dienstcommissie 
van het Rijks Computercentrum. Over de vorm en status van dit overleg 
zullen vóór de verzelfstandiging afspraken tussen de betrokkenen worden 
gemaakt en vastgelegd. In de periode dat de ondernemingsraad 
ontbreekt, wordt in de benoeming van de commissarissen voorzien als 
ging het om een niet-structuurvennootschap. 

Het derde lid bevat de op grond van artikel 40 van de Comptabili-
teitswet 1976 voor deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen 
vereiste machtiging. De hoogte van het bij de oprichting van de N.V. 
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RCC te plaatsen aandelenkapitaal wordt ingevolge dit lid door de 
Minister van Binnenlandse Zaken vastgesteld, hetgeen, mede gelet op 
het bepaalde in artikel 4, betekent dat hij bepaalt welk deel van het 
vermogen dat op de N.V. RCC overgaat wordt beschouwd als storting op 
aandelen en welk deel als lening(en). De verdeling over eigen en vreemd 
vermogen wordt niet in de wet vastgelegd omdat daardoor de gewenste 
flexibiliteit verloren gaat. De werkelijke financiële situatie op het moment 
van verzelfstandiging bepaalt mede wat de beste verdeling is voor deze 
vennootschap in deze positie. Het tweede deel van dit lid bevat een 
machtiging tot verdere deelneming in het kapitaal van de vennootschap. 
Deze machtiging is met name bedoeld om het mogelijk te maken dat de 
Staat van een aan een lening aan de N.V. RCC verbonden conversierecht, 
ook daadwerkelijk gebruik kan maken. De hoogte van de leningen en een 
eventueel daaraan verbonden conversierecht zullen door de Minister van 
Binnenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Financiën 
worden vastgelegd. 

Artikel 3 

Het eerste lid bepaalt dat de vermogensbestanddelen (de rechten en 
verplichtingen die aan het Rijks Computercentrum worden toegerekend) 
onder algemene titel overgaan op de N.V. RCC. Dit betekent dat omtrent 
deze overgang geen nadere rechtshandelingen als akten of betekeningen 
worden gevorderd. Door deze wettelijke regeling wordt vermeden dat de 
vermogensbestanddelen op de door het Burgerlijk Wetboek voorge-
schreven wijze door de Staat aan de N.V. RCC zouden moeten worden 
geleverd. Het artikel voorziet tevens in de overgang van rechtswege van 
schulden van de Staat aan derden op de N.V. RCC. In het algemene deel 
van de toelichting is onder punt 2 een uiteenzetting gegeven over de 
financiële positie van het huidige Rijks Computercentrum. Wil men de 
N.V. RCC een marktconforme startpositie geven, dan moeten ter 
gelegenheid van de overgang van de vermogensbestanddelen wel 
voorzieningen kunnen worden getroffen. Het eerste lid schept hiertoe de 
mogelijkheid. Het begrip voorzieningen wordt nader bepaald door 
verwijzing naar een wetsbepaling uit het jaarrekeningenrecht, waaraan 
de N.V. RCC zal zijn onderworpen. Na de overgangsdatum zouden voor 
de N.V. RCC lasten kunnen opkomen welke voortvloeien uit de bedrijfs-
voering van het Rijks Computercentrum en waarvoor bij de oprichting 
van de N.V. RCC geen of onvoldoende voorzieningen blijken te zijn 
getroffen. Dit zou het geval kunnen zijn bij verplichtingen met het 
karakter van garanties en aansprakelijkheid wegens geleverde diensten. 
Zo dit zich na de oprichting voordoet, dan zou de N.V. RCC zich tot de 
Staat kunnen wenden met het verzoek haar een tegemoetkoming te 
verstrekken inzake die uit de bedrijfsvoering van het Rijks Computer-
centrum voortvloeiende lasten. 

Door de oprichter (de Minister van Binnenlandse Zaken namens de 
Staat) moet ingevolge de vennootschapswetgeving (artikel 94a van Boek 
2 van het Burgerlijk Wetboek) van de inbreng een beschrijving worden 
opgemaakt per een tijdstip, gelegen binnen vijf maanden voor oprichting, 
met vermelding van waarde en toegepaste waarderingsmethoden. Deze 
methoden moeten voldoen aan normen welke in het maatschappelijk 
verkeer aanvaardbaar zijn. Deze beschrijving zal aan de oprichtingsakte 
van de N.V. RCC worden gehecht. Over de beschrijving moet een regis-
teraccountant een verklaring afleggen, inhoudende dat de waarde van de 
inbreng tenminste de stortingsplicht beloopt. Aangezien nu nog niette 
overzien valt of het gewenst is dat alle vermogensbestanddelen van de 
Staat die aan het Rijks Computercentrum worden toegerekend op de 
N.V. RCC overgaan, bepaalt het tweede lid dat de Minister van Binnen-
landse Zaken bepaalde vermogensbestanddelen van de overgang kan 
uitzonderen. 
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Artikel 4 

Is eenmaal bepaald welke vermogensbestanddelen op de NV. RCC 
zullen overgaan en is de waarde daarvan vastgesteld, dan dient te 
worden aangegeven hoe het financieel vermogen van de N.V. RCC 
daarmee bij haar oprichting wordt samengesteld, dat wil zeggen welk 
deel van het vermogen zal gelden als storting op aandelen en welk deel 
als geldlening. Storting op aandelen moet tenminste het nominale 
bedrag van de aandelen belopen, doch kan ook hoger worden gesteld, 
waardoor een agiostorting ontstaat. De spreiding over nominale storting, 
agio en/of geldlening staat volgens artikel 4 ter discretie van de Minister 
van Binnenlandse Zaken. 

Over de modaliteiten van mogelijk ten gevolge van de kapitalisatie van 
de N.V. RCC ontstane geldleningen valt thans nog geen uitspraak te 
doen. De wijze van inbreng van de Staat in de N.V. RCC zal worden 
bepaald in overeenstemming met de Ministervan Financiën. 

Artikel 5 

Dit artikel legt de in het algemene deel van deze toelichting vermelde 
uitgangspunten met betrekking tot de personele consequenties van de 
overgang vast. 

In het eerste lid wordt, in overeenstemming met het systeem van 
artikel 3, bepaald, dat het personeel dat op de dag voor de oprichting 
van de N.V. RCC in dienst is bij het Rijks Computercentrum, van 
rechtswege overgaat in dienst bij de N.V. RCC, tenzij de Minister van 
Binnenlandse Zaken anders heeft beslist. Van deze mogelijkheid om 
personeelsleden uit te zonderen zal de Minister van Binnenlandse Zaken 
alleen in individuele uitzonderingsgevallen gebruik maken. Bij voorbeeld 
wanneer voor de overgangsdatum bekend is dat een personeelslid naar 
alle waarschijnlijkheid op zeer korte termijn zal worden afgekeurd, zodat 
overgang in dienst bij de N.V. RCC niet voor de hand ligt. Het zesde lid 
behelst een andere inbreuk op het beginsel van het eerste lid: dit lid 
voorziet in een bezwarenprocedure voor een personeelslid dat bezwaren 
heeft tegen de overgang van rechtswege, bedoeld in het eerste lid. Door 
het tijdig schriftelijk mededelen van de bezwaren door het personeelslid 
aan de Minister van Binnenlandse Zaken vindt geen overgang van 
rechtswege plaats. 

Het tweede lid regelt de duur van de arbeidsovereenkomst. Gekozen is 
voor een eenvoudig stelsel, waarin in alle gevallen een arbeidsovereen-
komst voor onbepaalde tijd tot stand komt, tenzij het personeelslid was 
aangesteld in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd of werkzaam was op een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In die gevallen komt een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot stand, die geldt voor de niet 
verstreken tijd van de tijdelijke aanstelling of de arbeidsovereenkomst. 

Het derde en vierde lid hebben betrekking op de inhoud van de functie 
en het geheel van de arbeidsvoorwaarden, de pensioenvoorziening 
hieronder begrepen. Deze bepalingen leggen rechtstreeks verplichtingen 
op aan de N.V. RCC. Zoals hiervoor reeds uiteen is gezet, geldt als 
randvoorwaarde dat ten aanzien van deze beide vitale aspecten van de 
arbeidsverhouding geen substantiële wijzigingen ten nadele van het 
personeelslid optreden. Het slot van het vierde lid bepaalt dat de 
Minister van Binnenlandse Zaken nadere regels ter zake stelt. 

Het vijfde lid voorziet, in overeenstemming met het systeem van het 
eerste lid, in een eervol ontslag van rechtswege uit de rijksdienst. 
Hierdoor hoeven geen individuele ontslagbesluiten te worden voorbereid. 

Het reeds gememoreerde zesde lid legt vast, dat een personeelslid bij 
de Minister van Binnenlandse Zaken bezwaar kan maken tegen de 
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overgang van rechtswege. Daarvoor geldt een termijn van een maand 
nadat het onderhavige voorstel van wet in werking is getreden. Dit 
betekent dat tenminste een maand voor de overgangsdatum door of 
namens de Minister van Binnenlandse Zaken een arbeidsovereenkomst 
aan elk personeelslid zal worden aangeboden. De bezwaren zullen 
betrekking kunnen hebben op de overgang als zodanig, de nieuwe 
functie of de arbeidsvoorwaarden. Wanneer een personeelslid van deze 
mogelijkheid gebruik maakt, komt - in afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid - op de overgangsdatum geen arbeidsovereenkomst tot stand 
en blijft het dienstverband met de Staat voorshands in stand. Wanneer 
echter een personeelslid de bezwaren voor de overgangsdatum intrekt, 
herleeft de hoofdregel van het eerste lid. Voorts bepaalt het zesde lid dat 
de Minister van Binnenlandse Zaken nadere regels stelt met betrekking 
tot het onderzoek van de bezwaren. Het gaat daarbij om een regeling van 
de procedure. Daarbij zullen tevens nadere regels worden gesteld 
omtrent de te volgen procedure nadat de Minister van Binnenlandse 
Zaken op de bezwaren heeft beslist op de wijze, voorzien in het zevende 
tot en met elfde lid (bij voorbeeld ten aanzien van het moment van 
aanvang van de daar genoemde termijnen). Het slot van het zesde lid 
regelt dat de Minister van Binnenlandse Zaken op de bezwaren beslist. In 
beginsel staan daarna de beroepsmogelijkheden ingevolge de Ambtena-
renwet 1929 open. 

Het zevende en achtste lid leggen vast wat er gebeurt ten aanzien van 
een personeelslid op wiens bezwaren de minister voor de overgangs-
datum beslist. 

Het negende, tiende en elfde lid leggen vast wat er gebeurt ten 
aanzien van een personeelslid dat de bezwaren op of na de overgangs-
datum intrekt, dan wel op wiens bezwaren de Minister van Binnenlandse 
Zaken op of na de overgangsdatum beslist. 

Indien de Minister van Binnenlandse Zaken, hetzij voor hetzij op of na 
de overgangsdatum, de bezwaren ongegrond verklaart en het perso-
neelslid kenbaar maakt desondanks niet te willen overgaan naar de N.V. 
RCC, blijft het dienstverband met de Staat in stand (zie het zevende en 
tiende lid). Alsdan gelden de normale regels van het ambtenarenrecht. 
Dit kan, gelet op het bepaalde in het derde en vierde lid, onder omstan-
digheden leiden tot een reorganisatie-ontslag zonder recht op wachtgeld 
ingevolge artikel 96 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement. 
Hetzelfde geldt wanneer het personeelslid, ondanks het feit dat de 
minister diens bezwaren geheel of gedeeltelijk gegrond heeft verklaard, 
niet instemt met de nadere beslissing van de Minister van Binnenlandse 
Zaken en derhalve niet wenst over te gaan naar de N.V. RCC (zie het 
achtste en elfde lid). Er vindt derhalve nimmer een overgang in dienst bij 
de N.V. RCC plaats, wanneer het personeelslid dat niet wil. 

Om administratieve redenen is het wenselijk de totstandkoming van 
een arbeidsovereenkomst op een tijdstip gelegen na de overgangsdatum, 
te stellen op de eerste van de maand. 

Artikel 7 

Artikel 7 betreft de belastingplicht van de N.V. RCC ter zake van de 
vennootschapsbelasting. Door de keuze voor de naamloze vennootschap 
als rechtsvorm, wordt de N.V. RCC ingevolge artikel 2, eerste lid, letter a, 
van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Stb. 469) in de 
vennootschapsbelasting betrokken, zodat de belastingplicht niet uitdruk-
kelijk behoeft te worden geregeld. Wel moet worden voorkomen dat 
deze belastingplicht weer wordt teruggenomen door een in de bestaande 
wetgeving opgenomen specifieke regeling voor zogenaamde indirecte 
overheidsbedrijven. Dit om te waarborgen dat de N.V. RCC in dit opzicht 
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zoveel mogelijk onder dezelfde voorwaarden als andere privaatrechtelijke 
rechtspersonen zal functioneren. Met het oog daarop dient artikel 2, 
zevende lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 te worden 
aangepast. Te zijner tijd zal zo nodig bij nota van wijziging nog een 
regeling moeten worden getroffen in verband met de samenhang van 
deze bepaling met die van artikel 7, eerste lid van het ontwerp van wet 
houdende regelen met betrekking tot de oprichting van de naamloze 
vennootschap N.V. Nederlands Inkoopcentrum (Wet. N.V. Nederlands 
Inkoopcentrum (NIC)) (TK vergaderjaar 1988-1989, 20 893 nrs. 2 en 3), 
waarbij wordt voorgesteld het NIC, dat de werkzaamheden van het Rijks-
inkoopbureau zal voortzetten, vennootschapsbelastingplichtig te maken. 

Artikel 8 

Ingevolge artikel 8 van het ontwerp is het N.V. RCC niet toegestaan ter 
zake van de heffing van vennootschapsbelasting op de fiscale openings-
balans eventuele goodwill op te voeren. Door het activeren van eventuele 
goodwill zou immers een incidenteel voordeel ontstaan voor de nieuwe 
organisatie omdat de afschrijving op de goodwill de belastbare winst zou 
verminderen. 

Artikel 9 

Artikel 9 bevat de bepaling dat de overgang van tot de vermogensbe-
standdelen behorende bedrijfsmiddelen van de Staat op de N.V. RCC, 
geen aanspraken op investeringsbijdragen in het kader van de Wet inves-
teringsrekening (Stb. 1978, 368) doet ontstaan. De bepaling is 
opgenomen om iedere twijfel op dit punt uit te sluiten. 

Artikel 10 

Artikel 10 bepaalt dat bij de overgang van de bedrijfsmiddelen van de 
Staat naar de N.V. RCC wordt afgezien van de heffing van overdrachts-
belasting. De oprichting van de N.V. RCC vertoont een grote gelijkenis 
met de situatie waarin de vrijstelling van artikel 15, eerste lid, onder-
deel e, van de Wet op de belastingen van rechtsverkeer (Stb. 1970, 611) 
van toepassing is. Voor de toepasselijkheid van deze vrijstelling moet 
echter sprake zijn van een op een overeenkomst tot inbreng gebaseerde 
levering. Nu in het voorgestelde artikel 3 is bepaald dat de vermogensbe-
standdelen onder algemene titel overgaan, is van een dergelijke levering 
geen sprake. Het onderhavige artikel strekt ertoe de overgang toch vrij te 
stellen van overdrachtsbelasting. 

Artikel 11 

De positie van het Rijks Computercentrum als dienstonderdeel van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken is neergelegd in het Besluit Algemene 
Rijksrekencentra en op dit besluit gebaseerde regelingen. Door het 
Besluit Algemene Rijksrekencentra in te trekken resteert de Wet N.V. 
RCC als enige publiekrechtelijke regeling van de positie van de N.V. RCC. 

Artikel 12 

De inwerkingtreding van de wet is afhankelijk van overeenstemming 
over de arbeidsvoorwaarden tussen de Minister van Binnenlandse Zaken 
en de Bijzondere Commissie, waarin zijn vertegenwoordigd de centrales 
voor overheidspersoneel. Onder arbeidsvoorwaarden wordt verstaan het 
geheel van arbeidsvoorwaarden - inclusief eventuele overgangsmaatre-
gelen op grond van artikel 5, vierde lid - dat zal gelden bij de N.V. RCC. 
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Voorts is voor het moment van oprichting van de N.V. RCC van belang 
dat in artikel 5, zesde lid, is voorzien in een termijn van een maand voor 
het meedelen van bezwaren door een personeelslid tegen de overgang in 
dienst bij de N.V. RCC. De personeelsleden die binnen die termijn geen 
bezwaren kenbaar hebben gemaakt, gaan ingevolge artikel 5, eerste lid, 
op de overgangsdatum over in dienst bij de N.V. RCC. Uit het 
voorgaande volgt, dat van de in het onderhavige voorstel van wet 
opgenomen machtiging om de N.V. RCC op te richten niet eerder dan 
een maand na de inwerkingtreding van de wet gebruik kan worden 
gemaakt. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
C. P. van Dijk 

De Staatssecretaris van Financiën, 
H. E. Koning 
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BIJLAGE Toelichting op de concept-statuten van de N.V. RCC 

Een jaar na de verzelfstandiging van het Rijks Computercentrum zal het 
kabinet beslissen over mogelijke verdere privatisering van de N.V. RCC. 
Het is mogelijk dat dan wordt besloten tot gehele of gedeeltelijke 
afstoting van de overheidsaandelen in de N.V. RCC. Met het oog hierop 
zijn bijgevoegde concept-statuten opgesteld. 

Gekozen is voor de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Op 
de N.V. RCC zal van meet af aan de structuurregeling van toepassing 
zijn, opdat de medezeggenschapsgedachte via invloed op de benoeming 
van de commissarissen ook terstond gestalte krijgt in de statuten. Het 
zwaartepunt van de zeggenschap in een structuurvennootschap ligt bij 
de raad van commissarissen. De raad van commissarissen wordt voor de 
eerste maal bij de oprichtingsakte benoemd, terwijl daarna - behoudens 
benoeming van twee commissarissen van overheidswege - benoeming 
bij coöptatie plaatsvindt. Bij de benoeming van iedere commissaris 
hebben de aandeelhoudersvergadering, de ondernemingsraad en de 
hoofddirectie een aanbevelingsrecht. Aandeelhoudersvergadering en 
ondernemingsraad hebben voorts een bezwaarrecht (ter beslissing door 
de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam). Bezwaren 
kunnen zich richten tegen de persoon van de voorgestelde commissaris 
dan wel tegen de samenstelling van de raad als geheel. De dienstcom-
missie van het RCC krijgt de mogelijkheid om aanbevelingen te doen 
voor de bij oprichting van de N.V. te benoemen commissarissen. 

De leden van de hoofddirectie worden volgens het wettelijke structuur-
regime benoemd door de raad van commissarissen. Belangrijke besluiten 
van de hoofddirectie zijn aan de goedkeuring van de raad van commissa-
rissen onderworpen. De jaarrekening wordt opgemaakt door de hoofddi-
rectie, ter bespreking voorgelegd aan de ondernemingsraad, vastgesteld 
door de raad van commissarissen en goedgekeurd door de aandeelhou-
dersvergadering. 

Het beleid van de vennootschap zal worden bepaald door de hoofddi-
rectie, onder controle van de raad van commissarissen. Daarnaast 
bepalen de concept-statuten dat de aandeelhoudersvergadering 
instructies kan geven inzake de algemene lijnen van het te voeren beleid 
op het gebied van informatieverzorging ten behoeve van de overheid. 
Mede langs deze weg is invloed van de Staat op het beleid van de onder-
neming statutair verankerd. Deze bepaling moet worden gezien als een 
overgangsbepaling en zij zal in ieder geval voor het afstoten van de 
aandelen bij statutenwijziging worden geschrapt. Als enige tijd na de 
verzelfstandiging nog geen aanvang is gemaakt met het afstoten van 
aandelen, kan de bepaling toch overbodig geworden zijn. Daarom zal in 
ieder geval na verloop van drie jaar deze bepaling worden geëvalueerd. 

De inrichting van de statuten loopt enerzijds vooruit op de 
mogelijkheid van toekomstige overdracht van de aandelen aan derden, 
terwijl anderzijds voorzieningen zijn getroffen voor de positie van de 
Staat als grootaandeelhouder in de daaraan voorafgaande fase. Een en 
ander betekent, dat slagvaardig kan worden opgetreden. 

Zo zijn beschermingsmaatregelen tegen een ongewenste overval 
getroffen, bestaande uit de mogelijkheid tot uitgifte van preferente 
aandelen (waarop bij gedeeltelijke storting toch volledig stemrecht kan 
worden uitgeoefend), alsmede een beperking van het aandelenbezit per 
aandeelhouder tot 1%. Grotere pakketten kunnen slechts worden aange-
houden in de vorm van niet-stemgerechtigde certificaten. Dergelijke 
beschermingsmaatregelen zijn voor beursvennootschappen gebruikelijk, 
evenals overigens voor niet ter beurze genoteerde vennootschappen, 
waarvan de aandelen vrij overdraagbaar zijn. Deze passen dan ook in het 
streven om de N.V. RCC een markt-conforme uitgangspositie te 
verschaffen. De beschermingsmaatregelen spelen in de periode waarin 
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de Staat grootaandeelhouder is, nog geen rol. Voor de Staat is dan ook 
een uitzonderingsbepaling op de 1%-regeling opgenomen. 

De hoofddirectie en raad van commissarissen zijn bevoegd de winst 
geheel of gedeeltelijk te reserveren. Echter de aandeelhoudersverga-
dering kan bij besluit, genomen met 2h meerderheid anders beslissen. 
Hiermee wordt bereikt dat de uiteindelijke zeggenschap over reservering 
en dividenduitkering bij de Staat berust, zolang hij enig of grootaandeel-
houder is. Wordt een pakket aandelen van 1/a of meer afgestoten, dan 
berust de reserveringsbevoegdheid - zoals bij grote vennootschappen 
met gespreid aandelenbezit gebruikelijk is - bij hoofddirectie en raad van 
commissarissen. 

Over de wijze waarop de Staat haar aandeelhouderschap inhoud zal 
geven, dient hier nog het volgende te worden opgemerkt. De Staat is als 
aandeelhouder van de N.V. RCC één en heeft dus in de aandeelhouders-
vergadering één stem. Ten behoeve van de standpuntbepaling van de 
Staat als aandeelhouder zal een overleg worden ingesteld waarin de 
meest betrokken ministers vertegenwoordigd zijn. Dit zijn behalve de 
Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Financiën, in ieder 
geval de Minister van Onderwijs en Wetenschappen en de Minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer als grootste 
klanten van het RCC. Daarnaast zullen in dit overleg ook de andere 
(kleinere) overheidsklanten van het RCC vertegenwoordigd kunnen zijn. 
Deze constructie is met name van belang met het oog op de 
bevoegdheid van de algemene vergadering van aandeelhouders om de 
hoofddirectie instructies te geven inzake de algemene lijnen van het te 
voeren beleid op het gebied van de informatieverzorging ten behoeve 
van de overheid. 

Voorts is in de concept-statuten nog geen keuze gemaakt voor de 
wijze waarop het afstoten van de aandelen eventueel plaats zou moeten 
vinden; zowel de mogelijkheid van beursgang als van onderhandse 
plaatsing bij derden is open gelaten. De beschermingsmaatregelen 
richten zich slechts tegen een ongewenste overval. Overigens is te allen 
tijde statutenwijziging mogelijk, zo daaraan door gewijzigde omstandig-
heden behoefte zou blijken te zijn. 
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Ontwerp statuten N.V. RCC 

Inhoud BIz. 
Artikel 1 Naam. Zetel. Duur. Structuur 13 
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Artikel 3 Kapitaal en aandelen 13 
Artikel 4 Uitgifte van aandelen 13 
Artikel 5 Storting 14 
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eigen aandelen 16 
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Artikel 18 Procuratiehouders 23 
Artikel 19 Vertegenwoordiging 24 
Artikelen 20 - 23 Raad van commissarissen 24 
Artikel 24 Algemene vergaderingen van 

aandeelhouders 27 
Artikel 25 Plaats. Oproeping. Bijwoning 27 
Artikel 26 Leiding van de vergadering. Notulen 28 
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Naam. Zetel. Duur. Structuur 

Artikel 1 
1. De vennootschap draagt de naam: NV. RCC voorheen Rijks 

Computercentrum en is gevestigd te Apeldoorn. 
2. De vennootschap duurt onbepaalde tijd voort. 
3. De vennootschap is een structuurvennootschap in de zin van de 

artikelen 158 tot en met 164, Boek 2, Burgerlijk Wetboek. 

Doel 

Artikel 2 

De vennootschap heeft ten doel: 
a. het leveren van diensten - adviezen daaronder begrepen - en 

produkten op het gebied van informatieverzorging; 
b. het oprichten van, deelnemen in, overnemen van, samenwerken 

met, financieren van en het voeren van de directie over andere onderne-
mingen; 

c. het verwerven en verlenen van rechten van intellectuele eigendom; 
d. het vorenstaande in de ruimste zin en voorts al hetgeen met het 

vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn; 

een en ander mede ter voortzetting van de dienstverlening, zoals die 
tot de oprichting van de vennootschap werd verricht door het Rijks 
Computercentrum. 

Kapitaal en aandelen 

Artikel 3 

1. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt 
gulden. Het is verdeeld in gewone aandelen 

van tien gulden elk en preferente aandelen, eveneens van 
tien gulden elk. 

2. Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen en aandeel-
houders, zijn daaronder zowel de gewone aandelen als de preferente 
aandelen, respectievelijk zowel de houders van gewone aandelen als de 
houders van preferente aandelen te verstaan, tenzij het tegendeel 
uitdrukkelijk blijkt. 

Uitgifte van aandelen 

Artikel 4 

1. Onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluit de 
algemene vergadering van aandeelhouders - hierna ook te noemen: de 
algemene vergadering - dan wel de hoofddirectie indien zij daartoe door 
de statuten of de algemene vergadering is aangewezen, tot uitgifte van 
aandelen, indien de hoofddirectie daartoe is aangewezen, kan, zolang de 
aanwijzing van kracht is, de algemene vergadering niet tot uitgifte 
besluiten, onverminderd het bepaalde in artikel 33, lid 4. 

2. Onder goedkeuring van de raad van commissarissen stelt de 
algemene vergadering casu quo de hoofddirectie de koers en de verdere 
voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het overigens 
daaromtrent in de statuten bepaalde. 

3. Indien de hoofddirectie wordt aangewezen als bevoegd om tot 
uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald 
hoeveel en welke soort aandelen mogen worden uitgegeven. Bij een 
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dergelijke aanwijzing wordt tevens de duur van de aanwijzing, welk ten 
hoogste vijf jaren kan bedragen, vastgesteld. De aanwijzing kan telkens 
voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing 
anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. 

4. Voor de geldigheid van een besluit van de algemene vergadering tot 
uitgifte of tot aanwijzing van de hoofddirectie, als hiervoor bedoeld, is 
voorts vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van 
elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten 
de uitgifte afbreuk doet. 

5. De hoofddirectie legt binnen acht dagen na een besluit van de 
algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de hoofddirectie, 
als hiervoor bedoeld, een volledige tekst daarvan neer ten kantore van 
het handelsregister van de plaats, waar de vennootschap volgens haar 
statuten haar zetel heeft. 

De hoofddirectie doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen 
hiervan opgave ten kantore van dat handelsregister met vermelding van 
aantal en soort. 

6. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 5 is van overeenkomstige 
toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, 
maar is - met uitzondering van de laatste zin van lid 5 - niet van 
toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien 
reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. 

7. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, onver-
minderd het bepaalde in artikel 80, lid 2, Boek 2, Burgerlijk Wetboek. 

8. Indien preferente aandelen worden genomen krachtens een besluit 
tot uitgifte van de hoofddirectie of krachtens een door de hoofddirectie 
verleend recht tot het nemen van zodanige aandelen, wordt binnen dertig 
dagen nadat die aandelen zijn genomen een algemene vergadering 
gehouden, waarin door de hoofddirectie een verklaring omtrent de 
reden(en) van het nemen van de aandelen wordt gegeven, tenzij reeds 
voordien in een algemene vergadering zodanige verklaring is gegeven. 

Storting 

Artikel 5 

1. Gewone aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven; 
preferente aandelen kunnen tegen gedeeltelijke volstorting worden uitge-
geven, met dien verstande, dat het verplicht te storten gedeelte van het 
nominaal bedrag voor elk preferent aandeel - ongeacht wanneer het is 
uitgegeven - gelijk moet zijn, en dat bij het nemen van het aandeel 
tenminste een/vierde van het nominale bedrag moet worden gestort. 

2. Storting moet in geld geschieden, voor zover niet een andere 
inbreng is overeengekomen. Storting in geld anders dan in Nederlands 
geld kan slechts met toestemming van de vennootschap. 

3. Onder goedkeuring van de raad van commissarissen kan de hoofd-
directie besluiten op welke dag en tot welk bedrag verdere storting op 
niet volgestorte preferente aandelen moet zijn geschied. De hoofddi-
rectie geeft van zodanig besluit onverwijld kennis aan de houders van 
preferente aandelen; tussen die kennisgeving en de dag waarop de 
storting moet zijn geschied dienen tenminste dertig dagen te liggen. 

4. De hoofddirectie is onder goedkeuring van de raad van commissa-
rissen, maar zonder goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd 
tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 94, lid 1, 
Boek 2, Burgerlijk Wetboek. 

Voorkeursrecht 

Artikel 6 

1. Bij uitgifte van gewone aandelen heeft iedere houder van gewone 
aandelen ten aanzien van de uit te geven aandelen een voorkeursrecht 
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naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn gewone 
aandelen. Het vorenstaande geldt niet ten aanzien van aandelen, die 
worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een 
groepsmaatschappij. 

Houders van preferente aandelen hebben geen recht van voorkeur op 
uit te geven aandelen. Houders van gewone aandelen hebben geen 
voorkeursrecht op uit te geven preferente aandelen. 

2. Bij uitgifte van gewone aandelen bestaat geen voorkeursrecht op 
aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. 

3. Onder goedkeuring van de raad van commissarissen en met inacht-
neming van dit artikel bepaalt de algemene vergadering casu quo de 
hoofddirectie bij het nemen van en besluit tot uitgifte op welke wijze en 
binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend. 

4. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het 
tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend gelijktijdig aan in de Staats-
courant, in een landelijk verspreid dagblad en - indien certificaten van 
aandelen zijn toegelaten tot de officiële notering aan de effectenbeurs te 
Amsterdam - in de Officiële Prijscourant van de Vereniging voor de 
Effectenhandel te Amsterdam. Zolang echter geen certificaten tot de 
notering zijn toegelaten en alle aandelen op naam luiden, kan de aankon-
diging geschieden bij aangetekende brief, gericht aan alle aandeel-
houders aan het door hen, blijkens het in artikel 9 bedoelde register 
opgegeven adres. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend 
gedurende tenminste twee weken nadat de aankondiging in de Staats-
courant is geschied. 

5. Het voorkeursrecht op gewone aandelen kan onder goedkeuring van 
de raad van commissarissen worden beperkt of uitgesloten bij besluit 
van de algemene vergadering. In het voorstel daartoe moeten de 
redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van 
uitgifte schriftelijk worden toegelicht. 

Het voorkeursrecht kan, mits onder goedkeuring van de raad van 
commissarissen, ook worden beperkt of uitgesloten door de hoofddi-
rectie, indien zij door de statuten of bij besluit van de algemene verga-
dering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen, 
als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht; 
zodanige aanwijzing kan slechts geschieden, indien de hoofddirectie 
tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen, als bedoeld in artikel 4, lid 
1. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden 
verlengd. De aanwijzing geldt slechts zolang een aanwijzing van de 
hoofddirectie, als bedoeld in artikel 4, lid 1, van kracht is. Tenzij bij de 
aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. 

6. Behalve ter zake van een uitgifte bij toepassing van het bepaalde in 
artikel 33, lid 4, is voor een besluit van de algemene vergadering tot 
beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op gewone aandelen of 
tot aanwijzing, als in het vorige lid bedoeld, een meerderheid van 
tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder 
dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegen-
woordigd. De hoofddirectie legt binnen acht dagen na dat besluit een 
volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister. 

7. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen 
hebben de houders van gewone aandelen een voorkeursrecht; het 
hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing. 
Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden 
uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het 
nemen van aandelen uitoefent. 
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Inkoop van eigen aandelen. Pandrecht op eigen aandelen 

Artikel 7 

1. De hoofddirectie kan, mits onder goedkeuring van de raad van 
commissarissen en met machtiging van de algemene vergadering en 
onverminderd het bepaalde in artikel 98d, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, de 
vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwa-
rende titel doen verwerven. Zodanige verwerving is evenwel slechts 
toegestaan, indien: 

a. het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de 
verkrijgingsprijs van de aandelen, niet kleiner is dan het gestorte en 
opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die 
krachtens de wet moeten worden aangehouden; 

b. het nominale bedrag van de te verkrijgen aandelen en van de 
aandelen in haar kapitaal die de vennootschap zelf houdt of in pand 
houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer 
bedraagt dan een/tiende van het geplaatste kapitaal. 

Voor het vereiste, als onder a bedoeld, is bepalend de grootte van het 
eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met 
de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en 
uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochter-
maatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar 
meer dan zes maanden verstreken, zonder dat de jaarrekening is vastge-
steld en goedgekeurd, dan is verkrijging overeenkomstig het in dit lid 
bepaalde niet toegestaan. 

Bij de machtiging, bedoeld in de eerste zin van dit lid - welke 
machtiging voor ten hoogste achttien maanden geldt - moet de 
algemene vergadering bepalen hoeveel en welke soort aandelen mogen 
worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke 
grenzen de prijs moet liggen. 

2. De hoofddirectie besluit onder goedkeuring van de raad van 
commissarissen tot vervreemding van de door de vennootschap 
verworven aandelen in haar eigen kapitaal. Bij zodanige vervreemding 
bestaat geen voorkeursrecht. 

3. Indien certificaten van aandelen in de vennootschap zijn uitge-
geven, worden voor de toepassing van het in de vorige leden bepaalde 
zodanige certificaten met aandelen gelijkgesteld. 

4. De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen 
recht op enige uitkering ontlenen; evenmin ontleent zij enig recht op een 
zodanige uitkering aan aandelen waarvan zij de certificaten houdt. 

Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen, bedoeld in 
de vorige zin, niet mee, tenzij op zodanige aandelen of op de certificaten 
daarvan een vruchtgebruik ten behoeve van een ander dan de vennoot-
schap rust. 

5. Geen stem kan worden uitgebracht voor aandelen in het kapitaal 
der vennootschap, die worden gehouden door de vennootschap zelf, dan 
wel door of voor rekening van een dochtermaatschappij, tenzij op die 
aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht rust ten behoeve van 
een ander dan de vennootschap of een dochtermaatschappij, het 
stemrecht op die aandelen aan die ander toekomt en het recht van 
vruchtgebruik of pandrecht door een ander dan de vennootschap of 
dochtermaatschappij is gevestigd. Evenmin kan de vennootschap of een 
dochtermaatschappij stem uitbrengen voor aandelen in het kapitaal der 
vennootschap, waarop de vennootschap of die dochtermaatschappij een 
recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft. Voor aandelen waarvan de 
vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan 
geen stem worden uitgebracht. 

Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal ter verga-
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dering is vertegenwoordigd, dan wel of een meerderheid een bepaald 
gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal 
verminderd met het bedrag van de aandelen, waarvoor geen stem kan 
worden uitgebracht. 

6. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts 
in pand nemen, indien: 

a. de betrokken aandelen volgestort zijn; 
b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds 

gehouden of in pand gehouden eigen aandelen en certificaten daarvan 
tezamen niet meer dan een/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal 
bedraagt; en 

c. de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd. 

Kapitaalvermindering 

Artikel 8 

1. De algemene vergadering kan met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 99, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering van 
het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag 
van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit 
moeten de aandelen, waarop het besluit betrekking heeft, worden aange-
wezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. 

Intrekking met terugbetaling van aandelen dan wel gedeeltelijke terug-
betaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting, als 
bedoeld in artikel 99, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, kan ook plaatsvinden 
uitsluitend ten aanzien van gewone aandelen, dan wel uitsluitend ten 
aanzien van preferente aandelen. Een gedeeltelijke terugbetaling of 
ontheffing moet naar evenredigheid op alle betrokken aandelen 
geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken 
met instemming van alle betrokken aandeelhouders. 

2. De algemene vergadering kan een besluit tot kapitaalvermindering 
slechts nemen met een meerderheid van tenminste twee/derde der 
uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste 
kapitaal is vertegenwoordigd. Een besluit tot kapitaalvermindering 
behoeft bovendien de goedkeuring, voorafgaand of gelijktijdig, van de 
vergadering van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort 
aan wier rechten afbreuk wordt gedaan; op de besluitvorming in een 
dergelijke vergadering is de bepaling, vervat in de eerste zin van dit lid, 
van overeenkomstige toepassing. 

Aandeelhoudersregister 

Artikel 9 

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd, de 
gewone aandelen van 1 af en de preferente aandelen van P1 af. 

2. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. 
3. De hoofddirectie houdt een register waarin de namen en adressen 

van alle houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van het 
op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens de namen en 
adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of een 
pandrecht op de aandelen hebben, met vermelding of aan hen, in 
overeenstemming met het bepaalde in artikel 10, aan de aandelen 
verbonden rechten overeenkomstig de leden 2 en 4 van de artikelen 88 
en 89, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, toekomen en, zo ja, welke. 

4. Het register wordt regelmatig bijgehouden; daarin wordt mede 
aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet 
gedane stortingen, ledere aantekening in het register wordt getekend 
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door een lid van de hoofddirectie. Voor de toepassing van de vorige zin 
geldt het facsimile van een handtekening als eigenhandige onderte-
kening. 

5. De hoofddirectie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, 
een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het 
register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het 
aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het 
uittreksel aan wie, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 10, de 
in de lid 4 van de artikelen 88 en 89, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, 
bedoelde rechten toekomen. 

6. De hoofddirectie legt het register ten kantore van de vennootschap 
ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en 
pandhouders aan wie de in lid 4 van de artikelen 88 en 89, Boek 2, 
Burgerlijk Wetboek, bedoelde rechten toekomen. De gegevens van het 
register omtrent niet-volgestorte preferente aandelen zijn ter inzage van 
een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste 
tegen kostprijs verstrekt. 

7. ledere aandeelhouder, zomede een ieder, die een recht van vrucht-
gebruik of pandrecht op de aandelen heeft, is verplicht aan de hoofddi-
rectie zijn adres op te geven. 

8. Indien aandelen tot een onverdeeldheid behoren, kunnen de 
gezamenlijke gerechtigden zich slechts door een schriftelijk door hen 
gezamenlijk daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap 
doen vertegenwoordigen. De gezamenlijke gerechtigden kunnen ook 
meer dan een persoon aanwijzen. Bij de aanwijzing of later kunnen zij 
- mits eenstemmig - bepalen dat, indien een gerechtigde zulks verlangt, 
een zodanig aantal stemmen overeenkomstig zijn aanwijzing zal worden 
uitgebracht als overeenkomt met het aandeel dat hij in de onver-
deeldheid heeft. 

Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen. Certificaathouders 

Artikel 10 

1. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een 
vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd. In afwijking van de 
voorgaande zin komt het stemrecht op aandelen toe aan de vruchtge-
bruiker, indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald en, 
indien het gewone aandelen betreft, de vruchtgebruiker een persoon is, 
aan wie, ingevolge het bepaalde in de artikelen 13 tot en met 15, 
aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen. In afwijking van het 
bepaalde in de eerste zin van dit lid komt het stemrecht op aandelen toe 
aan de pandhouder, indien zulks bij de vestiging van het pandrecht is 
bepaald en: 

a. indien het preferente aandelen betreft, die bepaling is goedgekeurd 
door de hoofddirectie, dit onder goedkeuring van de raad van commissa 
rissen; en 

b. indien het gewone aandelen betreft, de pandhouder een persoon is, 
aan wie, ingevolge het bepaalde in de artikelen 13 tot en met 15, 
aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen. 

Indien de vruchtgebruiker respectievelijk de pandhouder van gewone 
aandelen een persoon is, aan wie de aandelen, ingevolge het bepaalde in 
de artikelen 13 tot en met 15, niet vrijelijk kunnen worden overgedragen, 
komt hem het stemrecht uitsluitend toe, indien dit bij de vestiging van 
het vruchtgebruik respectievelijk het pandrecht is bepaald en deze 
bepaling - e n , wat een vruchtgebruik betreft, bij de overdracht daarvan 
aan een ander dan een persoon, aan wie, ingevolge het bepaalde in de 
artikelen 13 tot en met 15, aandelen vrijelijk kunnen worden overge-
dragen de overgang van het stemrecht - is goedgekeurd door de hoofd-
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directie, dit onder goedkeuring van de raad van commissarissen. Treedt 
een ander in de rechten van de pandhouder, dan komt hem voor wat 
betreft gewone aandelen het stemrecht slechts toe, indien hij een 
persoon is, aan wie, ingevolge het bepaalde in de artikelen 13 tot en met 
15, aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen. Betreft het gewone 
aandelen en is de ander geen persoon aan wie, ingevolge het bepaalde in 
de artikelen 13 tot en met 15, aandelen vrijelijk kunnen worden overge-
dragen of betreft het preferente aandelen, dan komt aan die ander het 
stemrecht slechts toe, indien de overgang van het stemrecht is goedge-
keurd door de hoofddirectie, dit onder goedkeuring van de raad van 
commissarissen. 

2. Aan de vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft en aan de 
pandhouder die geen stemrecht heeft, komen niet de rechten toe, die 
door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de 
vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. 

3. Waar hierna in deze statuten van certificaathouders wordt 
gesproken, worden daaronder verstaan houders van met medewerking 
van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen en personen, 
die ingevolge lid 4 van artikel 88 of artikel 89, Boek 2, Burgerlijk 
Wetboek, in samenhang met het hiervoor in dit artikel bepaalde, de 
rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan houders van met 
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. 

Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen 

Artikel 11 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6, lid 4, geschieden alle 
oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders of certificaat-
houders bij advertentie in een landelijk verspreid dagblad, alsmede 
- indien certificaten van aandelen zijn toegelaten tot de officiële notering 
aan de effectenbeurs te Amsterdam - in de Officiële Prijscourant van de 
Vereniging voor de Effectenhandel. 

Zolang echter voor aandelen geen certificaten zijn uitgegeven en alle 
aandelen op naam luiden, kan een oproeping of kennisgeving geschieden 
bij aangetekende brief, verzonden aan de adressen, vermeld in het 
register, bedoeld in artikel 9. 

2. Mededelingen en kennisgevingen, welke krachtens de wet of de 
statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen 
geschieden door opneming hetzij in de oproeping tot een algemene 
vergadering, hetzij in een stuk, dat ter kennisneming ten kantore van de 
vennootschap en - indien certificaten van aandelen zijn toegelaten tot de 
officiële notering aan de effectenbeurs te Amsterdam - op een plaats te 
Amsterdam is neergelegd en aldaar voor hen kosteloos verkrijgbaar is 
gesteld, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt. 

Wijze van levering en toebedeling van aandelen 

Artikel 12 

1. Voor de levering van aandelen is vereist een akte van levering en 
betekening van die akte aan de vennootschap of schriftelijke erkenning 
der levering door de vennootschap op grond van overlegging aan de 
vennootschap van die akte. Indien het betreft niet-volgestorte preferente 
aandelen, kan de erkenning slechts geschieden, indien er een akte van 
levering met vaste dagtekening is. 

2. In het register, bedoeld in artikel 9, wordt, indien het niet-volge-
storte preferente aandelen betreft, mede de dag van levering aange-
tekend. 
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3. Het in de leden 1 en 2 bepaalde vindt overeenkomstige toepassing 
op de toebedeling van aandelen bij scheiding van enige gemeenschap. 

4. De eerste zin van lid 1 vindt mede overeenkomstige toepassing op 
de vestiging en levering van een recht van vruchtgebruik en op de 
vestiging van pandrecht op aandelen. 

Blokkeringsregeling gewone aandelen 

Artikel 13 

1. Overdracht van gewone aandelen is niet mogelijk, indien casu quo 
voor zover de verkrijger alleen, dan wel op grond van een onderlinge 
regeling tot samenwerking tezamen met een of meer anderen, natuurlijke 
personen of rechtspersonen, rechtstreeks of - anders dan als houder van 
certificaten van aandelen - middellijk: 

a. reeds houder is van een nominaal bedrag aan gewone aandelen van 
één procent of meer van het totale in de vorm van gewone aandelen 
geplaatste kapitaal; of 

b. door het verkrijgen als gevolg van zodanige overdracht houder van 
een nominaal bedrag aan gewone aandelen van meer dan één procent 
van het totale in de vorm van gewone aandelen geplaatste kapitaal zou 
worden. 

2. Onder het houden van aandelen respectievelijk het verkrijgen van 
aandelen wordt voor de toepassing van het vorige lid mede begrepen het 
hebben van een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, respectievelijk 
het verkrijgen van een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op 
gewone aandelen, alsmede het treden in de rechten van een 
pandhouder, aen en ander voor zover daarbij het stemrecht aan de 
vruchtgebruiker respectievelijk aan de pandhouder toekomt. 

3. Het nemen van gewone aandelen bij uitgifte - al dan niet in de vorm 
van stockdividenden en/of bonusaandelen - wordt voor de toepassing 
van het bepaalde in lid 1 met overdracht gelijkgesteld; daarbij worden 
voor de vaststelling van de grootte van het geplaatste kapitaal de uit te 
geven aandelen meegerekend. 

Vorenbedoelde gelijkstelling geldt niet, indien gewone aandelen 
worden genomen ten gevolge van de uitoefening van een voorkeurs-
recht, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, eerste volzin. 

4. In afwijking van het bepaalde in lid 3, eerste zin, is het toegestaan 
dat een aandeelhouder, die meer dan één procent van het in de vorm van 
gewone aandelen geplaatste kapitaal houdt, door het nemen van 
aandelen bij aangifte houder wordt van meer dan één procent van het 
totale na die uitgifte in de vorm van gewone aandelen geplaatste 
kapitaal, echter ten hoogste van een percentage van het in de vorige 
zinsnede bedoelde kapitaal, gelijk aan het percentage van het in de vorm 
van gewone aandelen geplaatste kapitaal, dat hij voor de uitgifte hield. 

Vrijstellingen 

Artikel 14 

Het bepaalde in artikel 13 is niet van toepassing op: 
a. overdracht van gewone aandelen aan de vennootschap zelf; 
b. overdracht of uitgifte van gewone aandelen aan een administratie-

kantoor of aan een andere rechtspersoon, indien ten aanzien van zodanig 
administratiekantoor of zodanige andere rechtspersoon de hoofddirectie 
onder goedkeuring van de raad van commissarissen de begrenzing van 
de mogelijkheid tot overdracht of uitgifte van gewone aandelen bij 
onherroepelijk besluit geheel of gedeeltelijk heeft opgeheven, waarbij 
aan zodanige opheffing voorwaarden kunnen worden verbonden; 
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c. overdracht of uitgifte aan de Staat der Nederlanden; 
d. overdracht van door de vennootschap zelf in eigendom verworven 

gewone aandelen of uitgifte door de vennootschap van gewone 
aandelen, indien zodanige overdracht of uitgifte geschiedt in het kader 
van hetzij een samenwerking met of een overname van een andere 
onderneming, hetzij een juridische fusie, hetzij verkrijging van een 
deelneming of uitbreiding daarvan, ten aanzien waarvan de hoofddirectie 
onder goedkeuring van de raad van commissarissen de begrenzing van 
de mogelijkheid tot overdracht of uitgifte van gewone aandelen bij 
onherroepelijk besluit geheel of gedeeltelijk heeft opgeheven, waarbij 
aan zodanige opheffing voorwaarden kunnen worden verbonden. 

Middellijke verkrijging. Verkrijging door fusie. 

Artikel 15 

1. Indien een natuurlijk persoon of een rechtspersoon - anders dan als 
houder van certificaten van aandelen - middellijk gewone aandelen 
verkrijgt door: 

a. het rechtstreeks of middellijk verkrijgen van meer dan de helft van 
de aandelen in het kapitaal van een vennootschap, die gewone aandelen 
houdt; of 

b. de verkrijging - voorzover op een zodanige verkrijging niet het 
bepaalde in artikel 13, lid 3, laatste zin, lid 4 of artikel 14 van toepassing 
is - van gewone aandelen door een vennootschap, waarvan de hiervoor 
bedoelde natuurlijke persoon of rechtspersoon rechtstreeks of middellijk 
meer dan de helft van de aandelen houdt; 

en het nominale bedrag aan gewone aandelen, dat die natuurlijke 
persoon of rechtspersoon na een verkrijging, als sub a of b bedoeld, 
rechtstreeks en/of middellijk houdt, de in artikel 13, lid 1, sub A, 
bedoelde grens van één procent overschrijdt, is de hiervoor sub a 
respectievelijk sub b bedoelde vennootschap verplicht een zodanig aantal 
van de door haar gehouden gewone aandelen te vervreemden, dat het 
rechtstreekse en/of middellijke bezit aan gewone aandelen van de in de 
aanhef van dit lid bedoelde natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt 
teruggebracht tot meerbedoelde één procent. 

2. Indien een rechtspersoon als gevolg van eigendomsovergang onder 
algemene titel door juridische fusie houder wordt van meer gewone 
aandelen dan artikel 13, lid 1, sub A, toestaat, is die rechtspersoon 
verplicht een zodanig aantal gewone aandelen te vervreemden, dat zijn 
bezit aan gewone aandelen de in artikel 13, lid 1, sub A, bedoelde grens 
niet langer overschrijdt. 

3. Een vervreemding, als bedoeld in de voorgaande leden, dient onver-
wijld te geschieden nadat de verplichting daartoe is ontstaan. Zolang 
geen vervreemding heeft plaatsgehad van de gewone aandelen, die 
ingevolge de voorgaande leden dienen te worden vervreemd, kunnen 
door de aandeelhouder, die tot vervreemding verplicht is, geen vergader-
of stemrechten op zijn gewone aandelen worden uitgeoefend en worden 
de hem toekomende rechten op dividend op zijn gewone aandelen 
opgeschort. 

4. Indien een vennootschap, die op grond van het bepaalde in lid 1, 
respectievelijk een rechtspersoon, die op grond van het bepaalde in lid 2, 
tot vervreemding verplicht is - hierna te noemen: de aanbieder - niet aan 
zijn verplichting voldoet binnen drie maanden nadat de hoofddirectie 
hem bij aangetekende brief op zijn verplichting heeft gewezen, is de 
vennootschap onherroepelijk gemachtigd en, indien de aanbieder zulks 
verzoekt, verplicht tot deze vervreemding over te gaan tegen een prijs, 
tenminste overeenkomend met de ten dage der vervreemding op de 
effectenbeurs te Amsterdam geldende koers van certificaten van gewone 
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aandelen en, bij gebreke aan zodanige koers, tegen een prijs, te bepalen 
door een accountant, als bedoeld in artikel 3 1 , op verzoek van de hoofd-
directie te benoemen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken te Zutphen. Indien de aanbieder in gebreke blijft binnen 
veertien dagen nadat de hoofddirectie hem bij aangetekende brief heeft 
kennis gegeven van de hiervoor bedoelde vervreemding, mee te werken 
aan de levering van de vervreemde aandelen, is de vennootschap onher-
roepelijk gemachtigd namens hem de akte van levering te tekenen. 

De vennootschap zorgt dat de aanbieder de koopprijs van de 
vervreemde aandelen onverwijld ontvangt. 

Bestuur 

Artikel 16 

1. De vennootschap wordt, onder toezicht van de raad van commissa-
rissen, bestuurd door een hoofddirectie, bestaande uit een door de raad 
van commissarissen te bepalen aantal van tenminste drie leden. De raad 
van commissarissen kan, na overleg met de hoofddirectie, een van de 
leden van de hoofddirectie tot voorzitter van de hoofddirectie benoemen. 
Indien er een voorzitter van de hoofddirectie is, zit deze de vergade-
ringen van de hoofddirectie voor. 

2. De hoofddirectie kan, met inachtneming van deze statuten, een 
reglement opstellen waarin aangelegenheden, haar intern betreffend, 
worden geregeld. Voorts kunnen de leden van de hoofddirectie, al dan 
niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen. 

3. De hoofddirectie vergadert zo dikwijls een van haar leden het 
verlangt. Zij besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. 

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, tenzij een van de 
leden van de hoofddirectie tot voorzitter van de hoofddirectie is 
benoemd; alsdan heeft de voorzitter van de hoofddirectie een beslis-
sende stem. 

Artikel 13 juncto artikel 10, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, is ten aanzien 
van de hoofddirectie niet van toepassing. 

4. Goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist voor 
besluiten van de hoofddirectie omtrent: 

a. uitgifte en verkrijging van schuldbrieven ten laste van de vennoot-
schap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennoot-
schap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap aanspra-
kelijk vennote is; 

b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen; 
c. aanvrage van notering of van intrekking der notering van aandelen 

of certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap en van 
de onder a bedoelde schuldbrieven in de prijscourant van enige beurs; 

d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de 
vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechts-
persoon of vennootschap, dan wel als volledig aansprakelijk vennote in 
een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien 
deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de 
vennootschap; 

e. het nemen van een deelneming door de vennootschap of een afhan-
kelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap ter 
waarde van tenminste een door de raad van commissarissen daartoe 
vastgesteld bedrag, dat niet hoger kan worden gesteld dan op een/vierde 
gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap 
volgens haar balans met toelichting; 

f. investeringen, welke een bedrag vereisen van tenminste een door de 
raad van commissarissen daartoe vastgesteld bedrag, dat niet hoger kan 
worden gesteld dan op een/vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal 
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met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting; 
g. een voorstel tot wijziging van de statuten; 
h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap; 
i. aangifte tot faillissement en aanvraag van surséance van betaling; 
j . beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal 

werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij 
tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; 

k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmer-
kelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke 
maatschappij; 

I. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal. 
5. Het ontbreken van een bij deze statuten voorgeschreven 

goedkeuring van de raad van commissarissen op een besluit van de 
hoofddirectie kan niet door of tegen derden worden ingeroepen. 

6. De hoofddirectie dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van 
de algemene vergadering betreffende de algemene lijnen van het te 
voeren beleid op het gebied van de informatieverzorging ten behoeve 
van de overheid. 

Artikel 17 

1. De leden van de hoofddirectie worden benoemd door de raad van 
commissarissen. De raad van commissarissen stelt het salaris en de 
verdere arbeidsvoorwaarden van de leden van de hoofddirectie vast. De 
raad van commissarissen geeft de algemene vergadering kennis van een 
voorgenomen benoeming van een lid van de hoofddirectie. 

2. De raad van commissarissen kan een lid van de hoofddirectie te 
allen tijde schorsen of ontslaan, met dien verstande, dat hij een lid van 
de hoofddirectie niet ontslaat dan nadat de algemene vergadering over 
het voorgenomen ontslag is gehoord; het lid van de hoofddirectie, ten 
aanzien van wie het voornemen tot ontslag bestaat, dient in de 
gelegenheid te worden gesteld zich in die algemene vergadering te 
verantwoorden, desgewenst bijgestaan door een raadsman. 

Ingeval van schorsing van een lid van de hoofddirectie is, indien niet 
binnen drie maanden na het besluit tot schorsing de raad van commissa-
rissen overgaat tot verlenging der schorsing, of - met inachtneming van 
de vorige volzin - tot ontslag, het desbetreffende lid van de hoofddirectie 
in zijn functie hersteld. Verlenging der schorsing kan niet meer dan 
eenmaal en voor ten hoogste drie maanden geschieden. 

In de vergadering van de raad van commissarissen, waarin omtrent 
verlenging van de schorsing of ontslag wordt besloten, wordt het 
geschorste lid van de hoofddirectie in de gelegenheid gesteld zich te 
verantwoorden, desgewenst bijgestaan door een raadsman. 

3. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de 
hoofddirectie zijn de overblijvende leden of is het enige overblijvende lid 
tijdelijk met het gehele bestuur belast. 

Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de hoofddirectie is 
de raad van commissarissen voorlopig met het bestuur belast; de raad 
van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke 
bestuurders aan te wijzen. 

Ingeval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo 
spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve 
voorziening te treffen. 

Procuratiehouders 

Artikel 18 

De hoofddirectie kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst 
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der vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordi-
gingsbevoegdheid verlenen en aan een of meer personen, als hiervoor 
bedoeld, en ook aan anderen, mits in dienst der vennootschap, de titel 
van directeur of adjunct-directeur of zodanige andere titel als de hoofd-
directie geraden zal achten, toekennen. 

Vertegenwoordiging 

Artikel 19 

1. leder lid van de hoofddirectie is afzonderlijk bevoegd de vennoot-
schap in en buiten rechte te vertegenwoordigen. 

2. Indien een lid van de hoofddirectie in privé een overeenkomst met 
de vennootschap sluit of in privé enigerlei procedure, anders dan 
bedoeld in artikel 12, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, tegen de vennoot-
schap voert, zal de vennootschap terzake worden vertegenwoordigd door 
een door de raad van commissarissen daartoe aan te wijzen commis-
saris. Indien een lid van de hoofddirectie op enige andere wijze dan in de 
vorige zin omschreven een belang heeft strijdig met dat der vennoot-
schap, is hij, evenals ieder der andere leden van de hoofddirectie, 
bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. 

Raad van commissarissen 

Artikel 20 

1. Het toezicht op het beleid van de hoofddirectie en op de algemene 
gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onder-
neming wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen, bestaande 
uit vijf natuurlijke personen. Indien het aantal commissarissen daalt 
beneden vijf, neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen 
tot aanvulling van zijn ledental; intussen blijft de raad wettig geconsti-
tueerd. 

2. De raad van commissarissen staat de hoofddirectie met raad ter 
zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar 
het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onder-
neming. De hoofddirectie verschaft de raad van commissarissen tijdig de 
voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. 

3. Twee commissarissen worden benoemd door de Staat der Neder-
landen: één door de Minister van Binnenlandse Zaken in overeen-
stemming met het gevoelen van de ministerraad en één door de Minister 
van Binnenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van 
Financiën. De overige commissarissen worden benoemd door de raad 
van commissarissen. 

4. De algemene vergadering, de ondernemingsraad, als bedoeld in 
artikel 158, lid 13, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, de hoofddirectie, 
alsmede - zo het betreft de benoeming van een commissaris door de 
Staat der Nederlanden - de raad van commissarissen, kunnen personen 
voor benoeming tot commissaris aanbevelen. 

De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede wanneer en 
ten gevolge waarvan in zijn midden een plaats moet worden vervuld. 

5. Degene, die bevoegd is tot benoeming, geeft aan de algemene 
vergadering en de ondernemingsraad kennis van de naam van degene 
die hij wenst te benoemen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 
142, lid 3, Boek 2, Burgerlijk Wetboek. 

6. Degene, die bevoegd is tot benoeming, benoemt deze persoon, 
tenzij de algemene vergadering of de ondernemingsraad tegen de 
voorgenomen benoeming bezwaar maakt op grond van de verwachting 
dat de voorgedragen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van 
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de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij 
benoeming overeenkomstig het voornemen niet naar behoren zal zijn 
samengesteld. 

7. Het besluit tot het kenbaar maken van een bezwaar moet worden 
genomen in de eerste vergadering na ontvangst van de in lid 5 bedoelde 
kennisgeving; die vergadering wordt niet eerder gehouden dan veertien 
dagen na ontvangst van die kennisgeving. 

8. Het bezwaar wordt aan degene, die bevoegd is tot benoeming, 
onder opgave van redenen medegedeeld. Voorts vindt artikel 158, leden 
9 en 10, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, toepassing. 

9. De algemene vergadering kan de bevoegdheden en verplichtingen 
die haar en haar vertegenwoordigers blijkens dit artikel en de artikelen 
158, 159, 161 en 162, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, toekomen, voor een 
door haar te bepalen duur van telkens ten hoogste twee achtereenvol-
gende jaren geheel of gedeeltelijk overdragen aan een commissie van 
aandeelhouders, waarvan zij de leden aanwijst; in dat geval geeft de raad 
van commissarissen casu quo de desbetreffende in lid 3 bedoelde 
minister met inachtneming van artikel 142, lid 3, Boek 2, Burgerlijk 
Wetboek, aan die commissie kennis van de naam van degene, die hij tot 
commissaris wenst te benoemen, en wordt voor het overige de wijze van 
overleg tussen de raad van commissarissen en die commissie door de 
raad en die commissie in onderling overleg geregeld, voorzover dit niet is 
geschied bij een reglement, als bedoeld in de volgende zin. 

De algemene vergadering kan, binnen de grenzen van de wet en van 
de statuten, bij reglement nadere regelen omtrent de aandeelhouders-
commissie stellen. 

De algemene vergadering kan te allen tijde de overdracht van de 
hiervoor bedoelde bevoegdheden en verplichtingen ongedaan maken. 

10. Ten aanzien van de rechten, aan anderen dan aandeelhouders bij 
dit artikel toegekend, wordt het voorbehoud gemaakt, bedoeld in artikel 
122, Boek 2, Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 21 

1. Commissarissen kunnen niet zijn: 
a. personen die in dienst zijn van de vennootschap; 
b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij; 
c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie 

welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoor-
waarden van de onder a en b bedoelde personen. 

2. Een commissaris treedt - onverminderd het bepaalde in lid 3 -
uiterlijk af per het tijdstip van sluiting van de algemene vergadering, 
eerstvolgende op de dag, gelegen vier jaar na zijn laatste benoeming en 
is - onverminderd het bepaalde in lid 3 - steeds herbenoembaar. 
Aftreden geschiedt volgens een rooster van aftreden, door de raad van 
commissarissen vast te stellen met inachtneming van het bepaalde in de 
vorige zin en in lid 3. Wijziging van dat rooster door die raad kan niet 
meebrengen dat een zittend commissaris tegen zijn wil fungeert vóór het 
verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd. Degene die is 
benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature neemt op 
het rooster van aftreden de plaats in van degene als wiens opvolger hij is 
benoemd. 

Een commissaris kan worden ontslagen of geschorst op de wijze, 
omschreven in lid 2 respectievelijk lid 3 van artikel 161, Boek 2, 
Burgerlijk Wetboek. 

3. Iemand die de leeftijd van tweeënzeventig jaar heeft bereikt, kan 
niet tot commissaris worden benoemd. Een commissaris treedt uiterlijk 
af per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering, 
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welke wordt gehouden in het boekjaar waarin hij de leeftijd van tweeën-
zeventig jaren bereikt. 

Artikel 22 

De algemene vergadering kan aan de commissarissen een vaste, dan 
wel een geheel of gedeeltelijk van de resultaten der vennootschap afhan-
kelijke beloning toekennen. Kosten worden hun vergoed. 

Artikel 23 

1. De raad van commissarissen benoemt een van zijn leden tot 
voorzitter; deze draagt de titel president-commissaris. Voorts kan de 
raad van commissarissen uit zijn midden een of meer gedelegeerde 
commissarissen benoemen, die belast zijn met het onderhouden van een 
meer veelvuldig contact met de hoofddirectie; van hun bevindingen 
brengen zij aan de raad van commissarissen verslag uit. De functies van 
president-commissaris en gedelegeerd commissaris zijn verenigbaar. 

De raad van commissarissen benoemt - al dan niet uit zijn midden -
een secretaris. 

2. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls de 
president-commissaris, twee van de andere leden van die raad of de 
hoofddirectie het verzoekt/verzoeken. De raad van commissarissen 
besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. 

Bij staking van stemmen heeft de president-commissaris een beslis 
sende stem; zijn er tijdelijk slechts twee commissarissen in functie, dan 
is het voorstel bij staking van stemmen verworpen. 

Artikel 13 juncto artikel 10, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, is ten aanzien 
van de raad van commissarissen niet van toepassing. 

3. Behoudens het in lid 4 bepaalde, kan de raad van commissarissen 
geen besluiten nemen, indien niet de meerderheid van de leden ter 
vergadering aanwezig is. 

4. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten 
nemen, mits dit schriftelijk, telegrafisch, per telex, per telefax, dan wel 
elektronische post waarvan uit een afdruk blijkt, geschiedt en alle 
commissarissen zich ten gunste van het desbetreffende voorstel 
uitspreken. Een aldus genomen besluit wordt aangetekend in het 
notulenregister van de raad van commissarissen, dat door de secretaris 
van die raad wordt gehouden; de bescheiden waaruit van het nemen van 
een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard. 

5. De leden van de hoofddirectie zijn, indien zij daartoe worden uitge-
nodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij 
te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te 
verstrekken. 

6. De raad van commissarissen kan op kosten der vennootschap 
adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden als de raad 
van commissarissen voor een juiste oefening van zijn taak wenselijk acht. 

7. De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer van zijn 
leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten der vennootschap 
en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie 
en andere bescheiden en kennis te nemen van alle plaats gehad 
hebbende handelingen, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden 
zullen kunnen uitoefenen. 

8. Indien er tijdelijk slechts één commissaris is, heeft deze alle rechten 
en verplichtingen bij de wet en bij deze statuten toegekend en opgelegd 
aan de raad van commissarissen en de president-commissaris. 
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Algemene vergaderingen van aandeelhouders 

Artikel 24 

1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na 
afloop van het boekjaar gehouden. 

2. De agenda voor deze vergadering bevat de volgende onderwerpen: 
a. de behandeling van het schriftelijke jaarverslag van de hoofddirectie 

omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur; 
b. de goedkeuring van de jaarrekening en - met inachtneming van 

artikel 32 - de bepaling van de winstbestemming. 
De sub a en b bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te 

worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de jaarre-
kening is verlengd of de agenda een voorstel behelst om, met inacht-
neming van artikel 30, lid 2, die termijn te verlengen. 

Voorts wordt in deze vergadering behandeld, hetgeen met inacht-
neming van artikel 25, lid 3, verder op de agenda is geplaatst. 

3. Buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen zo 
dikwijls de hoofddirectie of de raad van commissarissen het wenselijk 
acht. 

4. Binnen drie maanden nadat het voor de hoofddirectie aannemelijk 
is dat het eigen vermogen van de vennootschap is gedaald tot een 
bedrag, gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde 
deel van het kapitaal, wordt een algemene vergadering gehouden ter 
bespreking van zo nodig te nemen maatregelen. 

Plaats. Oproeping. Bijwoning 

Artikel 25 

1. De algemene vergaderingen worden gehouden te Apeldoorn, 
Utrecht, Rotterdam of Amsterdam. 

2. Aandeelhouders en certificaathouders worden tot de algemene 
vergadering opgeroepen door een lid van de hoofddirectie of door een 
commissaris. Tot zodanige oproeping is ook de hoofddirectie of de raad 
van commissarissen als zodanig bevoegd. De oproeping geschiedt niet 
later dan op de vijftiende dag voor die der vergadering. 

3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, 
tenzij de agenda ten kantore van de vennootschap en op zodanige 
plaatsen - waaronder, indien certificaten van aandelen zijn toegelaten tot 
de officiële notering aan de effectenbeurs te Amsterdam, in ieder geval 
een plaats te Amsterdam - als bij de oproeping zal worden medege-
deeld, ter inzage voor aandeelhouders en certificaathouders - die 
daarvan alsdan kosteloos afschrift kunnen verkrijgen - wordt neder-
gelegd en daarvan bij de oproeping mededeling wordt gedaan. 

Van een voorstel tot statutenwijziging of tot kapitaalvermindering moet 
echter steeds bij de oproeping zelf mededeling worden gedaan. 

De oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot kapitaalver-
mindering wordt gedaan, vermeldt voorts het doel van de kapitaalvermin-
dering en de wijze van uitvoering. Indien het betreft een voorstel tot 
statutenwijziging of kapitaalvermindering wordt tegelijkertijd met de 
oproeping een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde statu-
tenwijziging respectievelijk waarin het doel van de kapitaalvermindering 
en de wijze van uitvoering woordelijk is/zijn opgenomen, tot de afloop 
van de algemene vergadering waarin het besluit omtrent dat voorstel 
wordt genomen, voor iedere aandeelhouder en certificaathouder ter 
inzage gelegd ten kantore van de vennootschap en op zodanige plaatsen 
- waaronder, indien certificaten van aandelen zijn toegelaten tot de 
officiële notering aan de effectenbeurs te Amsterdam, in ieder geval een 
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plaats te Amsterdam - als bij de oproeping zal worden medegedeeld. De 
afschriften zijn op vorenbedoelde plaatsen voor aandeelhouders en certi-
ficaathouders kosteloos verkrijgbaar. 

Omtrent onderwerpen, ten aanzien waarvan niet is voldaan aan het 
hiervoor in dit lid bepaalde en waarvan de behandeling niet alsnog op 
overeenkomstige wijze en met inachtneming van de voor de oproeping 
gestelde termijn is aangekondigd, kunnen geen geldige besluiten worden 
genomen. 

4. ledere certificaathouder, als bedoeld in artikel 10, lid 3, is bevoegd 
de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, 
doch niet om stem uit te brengen, met dien verstande, dat dit laatste niet 
geldt voor vruchtgebruikers en pandhouders aan wie in overeem 
stemming met artikel 10, lid 1, het stemrecht op de met vruchtgebruik 
respectievelijk pandrecht bezwaarde aandelen toekomt. 

5. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich ter vergadering 
door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. 

6. Alvorens tot een vergadering te worden toegelaten moet een 
aandeelhouder, een certificaathouder of zijn gevolmachtigde een presen-
tielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam en, voorzover van 
toepassing, van het aantal stemmen, dat door hem kan worden uitge-
bracht. Indien het een gevolmachtigde van een aandeelhouder of een 
certificaathouder betreft, wordt/worden tevens de naam (namen) 
vermeld van degene(n) voor wie de gevolmachtigde optreedt. 

7. Een aandeelhouder, zomede een vruchtgebruiker of een 
pandhouder aan wie in overeenstemming met artikel 10, lid 1, het 
stemrecht toekomt, of zijn gevolmachtigde heeft slechts toegang tot de 
algemene vergadering, indien hij casu quo degene, voor wie hij optreedt, 
als zodanig is ingeschreven in het in artikel 9 bedoelde register en de 
vennootschap van zijn voornemen de vergadering bij te wonen schriftelijk 
bericht heeft ontvangen ter plaatse en uiterlijk op de dag, gelijk in lid 8 
omschreven. 

8. Houders van certificaten aan toonder of hun gevolmachtigden 
hebben slechts toegang tot de algemene vergadering op vertoon van een 
bewijs van deponering van de certificaatbewijzen, waaraan zij hun 
rechten ontlenen of andere - door degene, die de oproeping doet, bij de 
oproeping aan te duiden - bewijsstukken van certificaathouderschap, ter 
plaatse en uiterlijk op de dag in de oproeping vermeld; die dag kan niet 
vroeger worden gesteld dan op de derde dag voor die van de algemene 
vergadering. 

9. De oproeping tot een algemene vergadering zal steeds van het 
hiervoor bepaalde in de leden 7 en 8 melding maken. 

Leiding van de vergadering. Notulen 

Artikel 26 

1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de president-
commissaris die evenwel, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, 
iemand anders in zijn plaats met de leiding der vergadering kan belasten. 
Bij afwezigheid van de president-commissaris, zonder dat hij iemand 
anders met de leiding der vergadering heeft belast, benoemen de ter 
vergadering aanwezige commissarissen een van hen tot voorzitter. Bij 
afwezigheid van alle commissarissen benoemt de vergadering zelf haar 
voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan: 

2. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-
verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen 
worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en 
de secretaris der desbetreffende vergadering, dan wel vastgesteld door 
een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van 
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vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende verga-
dering ondertekend. 

In het proces-verbaal casu quo de notulen wordt op basis van de in 
artikel 25, lid 6, bedoelde presentielijst het aantal ter vergadering verte-
genwoordigde aandelen en het aantal uit te brengen stemmen vermeld; 
de in artikel 25, lid 6, bedoelde presentielijst maakt geen deel uit van het 
proces-verbaal casu quo de notulen en zal niet ter beschikking van een 
aandeelhouder of certificaathouder worden gesteld, tenzij de aandeel-
houder of certificaathouder aantoont dat hij daarbij een redelijk belang 
heeft ter toetsing van een juist verloop van de desbetreffende verga-
dering. 

Het proces-verbaal casu quo de notulen liggen na het verlijden van de 
notariële akte casu quo na de vaststelling door de voorzitter en de secre-
taris der desbetreffende vergadering in afschrift voor de aandeelhouders 
en de certificaathouders ten kantore van de vennootschap ter inzage. 

3. De voorzitter der vergadering, ieder lid van de hoofddirectie en 
iedere commissaris is te allen tijde bevoegd opdracht te geven tot het 
opmaken van een notarieel proces-verbaal, op kosten der vennootschap. 

4. Alle kwesties omtrent de toelating tot de algemene vergadering, 
omtrent de uitoefening van het stemrecht en de uitslag der stemmingen, 
zomede alle andere kwesties, welke verband houden met de gang van 
zaken in de vergadering, worden, onverminderd het bepaalde in artikel 
10, lid 2, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, beslist door de voorzitter van de 
desbetreffende vergadering. 

5. De voorzitter van de desbetreffende vergadering is bevoegd andere 
personen dan aandeelhouders, certificaathouders en hun vertegenwoor-
digers tot de algemene vergadering toe te laten. 

Stemrecht 

Artikel 27 

1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het 
uitbrengen van één stem. 

2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet-uitge-
bracht aangemerkt. 

Artikel 28 

1. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitge-
brachte stemmen, tenzij bij de wet of bij de statuten uitdrukkelijk een 
grotere meerderheid wordt voorgeschreven. 

2. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, 
dat indien eon der stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming 
over benoeming, aanbeveling en ontslag van personen bij gesloten, 
ongetekende briefjes geschiedt. 

3. Mocht bij stemming omtrent de benoeming of aanbeveling van 
personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid worden 
verkregen, dan vindt een nieuwe vrije stemming plaats. 

Indien ook dan geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, vindt 
herstemming plaats, en wel tussen de twee personen, die bij de tweede 
vrije stemming de meeste stemmen op zich verenigden. 

Indien twee of meer personen evenveel stemmen op zich hebben 
verenigd en hierdoor meer dan twee personen voor de herstemming in 
aanmerking zouden komen, vindt een tussenstemming plaats tussen 
degenen die bij de tweede vrije stemming het hoogste respectievelijk -
en wel na degene op wie het hoogste aantal stemmen werd uitgebracht 
- het op een na hoogste aantal stemmen op zich verenigden. 

Leidt een tussenstemming of een herstemming, tengevolge van 
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gelijkheid van het aantal uitgebrachte stemmen, niet tot een beslissing, 
dan komt geen besluit tot stand. 

4. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de 
benoeming of aanbeveling van personen is het voorstel verworpen. 

Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde 
soort 

Artikel 29 

1. Een vergadering van houders van preferente aandelen zal worden 
bijeengeroepen, zo dikwijls op grond van het bepaalde in artikel 4, lid 4, 
of artikel 8, lid 2, een besluit van de vergadering van houders van prefe-
rente aandelen wordt verlangd, de hoofddirectie of de raad van commis-
sarissen zulks besluit(en), dan wel een of meer houders van preferente 
aandelen zulks schriftelijk, onder opgave van te behandelen onder-
werpen, aan de hoofddirectie en aan de raad van commissarissen 
verzoeken. 

Indien na ontvangst van een verzoek, als in de vorige zin bedoeld, noch 
de hoofddirectie, noch de raad van commissarissen een vergadering 
bijeenroept, zodanig, dat zij binnen vier weken na ontvangst van dat 
verzoek wordt gehouden, is/zijn de verzoeker(s) zelf tot de bijeenroeping 
bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in de statuten 
bepaalde. 

2. De leden van de hoofddirectie en de commissarissen hebben het 
recht vergaderingen van houders van preferente aandelen bij te wonen; 
alszodanig hebben zij een adviserende stem. 

De oproeping tot een vergadering van houders van preferente 
aandelen geschiedt bij aangetekende brief, gericht aan de personen, in 
de vorige zin bedoeld. 

De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. 
3. Artikel 11, artikel 25, leden 1, 2 en 5, artikel 26, artikel 27 en artikel 

28, leden 1, 2 en 4 zijn ten aanzien van vergaderingen van houders van 
preferente aandelen en de betrokken aandeelhouders en certificaat-
houders van overeenkomstige toepassing. 

4. In een vergadering van houders van preferente aandelen, waarin het 
gehele in de vorm van preferente aandelen geplaatste kapitaal is verte-
genwoordigd, kunnen, mits met algemene stemmen, geldige besluiten 
worden genomen, ook indien de voorschriften omtrent de plaats der 
vergadering, de wijze van oproeping, de termijn van oproeping en het bij 
de oproeping vermelden der te behandelen onderwerpen niet in acht zijn 
genomen. 

5. Houders van preferente aandelen kunnen alle besluiten, welke zij in 
een vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen. Buiten 
vergadering kan een besluit slechts worden genomen, indien alle 
stemgerechtigde houders, vruchtgebruikers en pandhouders van prefe-
rente aandelen zich schriftelijk, telegrafisch, per telex of per telefax ten 
gunste van het voorstel hebben uitgesproken. Van het besluit wordt door 
een lid van de hoofddirectie in het notulenregister der vergadering van 
houders van preferente aandelen melding gemaakt. 

6. Een vergadering van houders van gewone aandelen wordt bijeenge-
roepen, indien zulks op grond van artikel 4, lid 4 of artikel 8, lid 2 wordt 
verlangd. Ten aanzien van vergaderingen van houders van gewone 
aandelen en de betrokken aandeelhouders en certificaathouders is het 
bepaalde in artikel 11 en in de artikelen 25 tot en met 28 van overeen-
komstige toepassing. 
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Boekjaar. Jaarrekening 

Artikel 30 

1. Het boekjaar is het kalenderjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 
eenendertig december negentienhonderdnegenentachtig. 

2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar -
behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden 
door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden 
- wordt door de hoofddirectie een jaarrekening opgemaakt en aan de 
algemene vergadering overgelegd. 

De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, 
bedoeld in artikel 3 1 , van het jaarverslag en van de in artikel 392, lid 1, 
Boek 2, Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens, echter, voor wat 
die overige gegevens betreft, voorzover het daar bepaalde op de 
vennootschap van toepassing is. 

De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de hoofddi-
rectie en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of 
meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding 
gemaakt. 

3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het 
jaarverslag en de in lid 2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag der 
oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, 
aanwezig zijn ten kantore van de vennootschap en - indien certificaten 
van aandelen zijn toegelaten tot de officiële notering aan de effecten-
beurs te Amsterdam - te Amsterdam, ter plaatse in de oproeping 
vermeld. 

De aandeelhouders en certificaathouders kunnen die stukken aldaar 
inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen. Derden kunnen op 
vorenbedoelde plaatsen een afschrift tegen kostprijs verkrijgen. 

4. De raad van commissarissen stelt de jaarrekening vast. Hij legt deze 
gelijktijdig ter goedkeuring aan de algemene vergadering en ter 
bespreking aan de ondernemingsraad over. 

5. Goedkeuring zonder voorbehoud van de jaarrekening door de 
algemene vergadering strekt de leden van de hoofddirectie tot décharge 
voor hun bestuur en de commissarissen tot décharge voor hun toezicht 
over het afgelopen boekjaar, onverminderd het bepaalde in de artikelen 
138 en 149, Boek 2, Burgerlijk Wetboek. 

De jaarrekening kan niet worden vastgesteld of goedgekeurd, indien de 
raad van commissarissen casu quo de algemene vergadering geen kennis 
heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, bedoeld in 
artikel 3 1 . Ontbreekt bedoelde verklaring, dan kan de jaarrekening 
niettemin worden vastgesteld en goedgekeurd, mits wordt medegedeeld 
dat en waarom die verklaring ontbreekt. 

Accountant 

Artikel 31 

1. De algemene vergadering of, indien zij daarmee in gebreke blijft, de 
raad van commissarissen of, indien hij daarmee in gebreke blijft, de 
hoofddirectie, verleent aan een registeraccountant of een andere 
deskundige, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, Boek 2, Burgerlijk 
Wetboek - beiden hierna aan te duiden als: accountant - de opdracht om 
de door de hoofddirectie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 393, lid 3, Boek 2, Burgerlijk 
Wetboek. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan 
de raad van commissarissen en aan de hoofddirectie en geeft de uitslag 
van zijn onderzoek in een verklaring weer. 

De opdracht aan de accountant kan te allen tijde worden ingetrokken 
door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend; 
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de door de hoofddirectie verleende opdracht kan bovendien door de raad 
van commissarissen worden ingetrokken. 

2. Zowel de hoofddirectie als de raad van commissarissen kan aan de 
in lid 1 bedoelde accountant of een andere accountant op kosten der 
vennootschap opdrachten verstrekken. 

Winst en verlies 

Artikel 32 

1. De hoofddirectie kan, onder goedkeuring van de raad van commis-
sarissen, van de winst, die in enig boekjaar is behaald, een zodanig 
gedeelte reserveren als zij voor een goede bedrijfsvoering redelijkerwijs 
nodig oordeelt, tenzij de algemene vergadering bij besluit, genomen met 
een meerderheid van tenminste twee/derden der uitgebrachte stemmen 
in een algemene vergadering waarin tenminste de helft van het 
geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, anders beslist. Te dier zake kan 
geen nieuwe vergadering, als bedoeld in artikel 1 20, lid 3, Boek 2, 
Burgerlijk Wetboek, worden bijeengeroepen. 

2. Uit de na toepassing van lid 1 resterende winst wordt allereerst, zo 
mogelijk, op de preferente aandelen uitgekeerd het hierna te noemen 
percentage van het verplicht op die aandelen, per de aanvang van het 
boekjaar waarover de uitkering geschiedt, gestorte bedrag. 

Het hiervoor bedoelde percentage is gelijk aan het gemiddelde van de 
prolongatiekoersen - gewogen naar het aantal dagen waarvoor deze 
koersen golden - gedurende het boekjaar waarover de uitkering 
geschiedt, verhoogd met anderhalf; onder prolongatiekoers wordt 
verstaan de prolongatiekoers, welke wordt vastgesteld door de 
Vereniging voor de Effectenhandel te Amsterdam en gepubliceerd in 
haar Officiële Prijscourant. 

3. Indien de winst wordt vastgesteld over een boekjaar, waarin een of 
meer preferente aandelen met terugbetaling zijn ingetrokken, hebben 
degenen die blijkens het in artikel 9 bedoelde register ten tijde van 
bedoelde intrekking houder van preferente aandelen waren, een onver-
vreemdbaar recht op uitkering van winst, als hierna omschreven. De 
winst, die aan een persoon, als bedoeld in de vorige zin, zo mogelijk, 
wordt uitgekeerd, is gelijk aan het bedrag van de uitkering, waarop hij op 
grond van het bepaalde in lid 2 recht zou hebben, indien hij ten tijde van 
de winstvaststelling nog houder zou zijn geweest van de hiervoor 
bedoelde preferente aandelen met het daarop ten tijde van de intrekking 
gestorte bedrag. Met betrekking tot het bepaalde in dit lid wordt het 
voorbehoud gemaakt, als bedoeld in artikel 122, Boek 2, Burgerlijk 
Wetboek. 

4. De na toepassing van de voorgaande leden overblijvende winst 
staat ter beschikking van de algemene vergadering, met dien verstande, 
dat op de preferente aandelen geen verdere uitkering zal geschieden. 

5. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerech-
tigden tot voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen, 
voorzover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte 
en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die 
krachtens de wet moeten worden aangehouden. 

6. Een uitkering ten laste van een reserve kan slechts geschieden op 
voorstel van de hoofddirectie, gedaan met goedkeuring van de raad van 
commissarissen. 

Artikel 33 

1. Dividenden worden betaalbaar gesteld vier weken na vaststelling, 
tenzij de algemene vergadering daartoe op voorstel van de hoofddirectie 
een andere datum bepaalt. 
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2. Dividenden die binnen vijf jaren, nadat zij opeisbaar zijn geworden, 
niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap. 

3. De hoofddirectie kan, onder goedkeuring van de raad van commis-
sarissen, een interimdividend uitkeren - een tussentijdse uitkering ten 
laste van een reserve daaronder begrepen - met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 105, Boek 2, Burgerlijk Wetboek. Interimdividend op 
rekening van het te verwachten dividend uit de winst over het lopende 
boekjaar kan ook uitsluitend op de preferente aandelen worden uitge-
keerd; alsdan vindt artikel 32, lid 2 overeenkomstige toepassing met 
betrekking tot het gedeelte van het boekjaar, dat ten tijde van het nemen 
van het besluit tot uitkering is verstreken. 

4. De algemene vergadering kan, mits op voorstel van de hoofddi-
rectie, gedaan met goedkeuring van de raad van commissarissen, 
besluiten, dat dividenden geheel of gedeeltelijk in de vorm van gewone 
aandelen zullen worden uitgekeerd. 

5,. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een 
tekort slechts worden gedelgd, voorzover de wet dat toestaat. 

Statutenwijziging. Ontbinding 

Artikel 34 

1. Een besluit tot wijziging van de statuten en het besluit tot 
ontbinding der vennootschap kan slechts worden genomen met een 
meerderheid van tenminste twee/derden der uitgebrachte stemmen in 
een algemene vergadering waarin tenminste de helft van het geplaatste 
kapitaal is vertegenwoordigd. 

2. Is in een vergadering, waarin een voorstel tot het nemen van een 
besluit, als bedoeld in lid 1, aan de orde wordt gesteld, niet het vereiste 
gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt een tweede 
vergadering bijeengeroepen, te houden binnen achtentwintig dagen na 
de eerste vergadering, waarin alsdan, ongeacht het ter vergadering 
vertegenwoordigde kapitaal, mits met een meerderheid, als ingevolge lid 
1 is vereist, een besluit, als bedoeld in dat lid, kan worden genomen. 

Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld, dat 
en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter 
vergadering vertegenwoordigde kapitaal. 

3. Is echter het voorstel tot het nemen van een besluit, als in lid 1 
bedoeld, uitgegaan van de hoofddirectie onder goedkeuring van de raad 
van commissarissen, dan kan zodanig besluit worden genomen met 
volstrekte meerderheid van stemmen, ongeacht het ter vergadering 
vertegenwoordigde kapitaal. 

Vereffening 

Artikel 35 

1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van 
de algemene vergadering, geschiedt de vereffening door de hoofddi-
rectie onder toezicht van de raad van commissarissen, indien en 
voorzover de algemene vergadering op voorstel van de raad van commis-
sarissen niet anders bepaalt. 

2. De algemene vergadering stelt op voorstel van de raad van 
commissarissen de beloning van de vereffenaars en - indien die er zijn -
van degenen die met het toezicht op de vereffening zijn belast, vast. 

3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke 
bepalingen. Tijdens de vereffening blijven de statuten voorzover mogelijk 
van kracht. 
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4. Uit hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen der 
vennootschap is overgebleven, wordt allereerst, zo mogelijk, aan alle 
houders van preferente aandelen uitgekeerd het op hun aandelen 
gestorte bedrag. 

Het dan resterende wordt verdeeld tussen de houders van gewone 
aandelen in verhouding van het nominale bedrag van hun bezit van 
gewone aandelen. 

5. Na de vereffening blijven de boeken en bescheiden der vennoot-
schap gedurende de daarvoor in de wet gestelde termijn berusten onder 
degene, die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. 

Slotbepaling 

Artikel 36 

1. Bij de oprichting van de vennootschap is de hoofddirectie voor de 
duur van vijf jaren aangewezen als bevoegd om, onder goedkeuring van 
de raad van commissarissen, over te gaan tot het uitgeven van en/of het 
verlenen van rechten tot het nemen van alle preferente en alle gewone 
aandelen tot de grens van het maatschappelijk kapitaal, zoals dat te 
eniger tijd luidt. 

2. Bij de oprichting van de vennootschap is de hoofddirectie voor de 
duur van vijf jaren aangewezen als bevoegd tot het, onder goedkeuring 
van de raad van commissarissen, beperken of besluiten van het 
voorkeursrecht op gewone aandelen. 

Deze aanwijzing kan bij statutenwijziging worden ingetrokken. 

Overgangsbepaling 

Artikel 37 

Zolang de vennootschap niet krachtens wettelijke verplichting een 
ondernemingsraad heeft ingesteld, blijft het in artikel 20, leden 3 tot en 
met 10, bepaalde buiten toepassing en worden commissarissen 
benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene vergaderingen. 
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