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PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.



PR\758657NL.doc 3/17 PE416.662v01-00

NL

INHOUD

Blz.

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT.......Error! 
Bookmark not defined.

TOELICHTING .....................................................................Error! Bookmark not defined.



PE416.662v01-00 4/17 PR\758657NL.doc

NL



PR\758657NL.doc 5/17 PE416.662v01-00

NL

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van de Richtlijnen 77/91/EEG, 78/855/EEG en 82/891/EEG van de Raad en Richtlijn 
2005/56/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en 
splitsingen betreft
(COM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0576),

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 44, lid 2, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0330/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en het advies van de Commissie 
economische en monetaire zaken (A6-0000/2009),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 44, lid 2,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
Artikel 44, lid 2, onder g),

Or. en

Motivering

De rechtsgrondslag moet artikel 44, lid 2, onder g) van het EG-Verdrag zijn (zie ook: 
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Richtlijn 2007/63/EG)

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De 
openbaarmakingsverplichtingen inzake 
fusievoorstellen in grensoverschrijdende 
fusies in het kader van richtlijn 
2005/56/EG moeten gelijk zijn aan die 
welke van toepassing zijn op binnenlandse 
fusies en splitsingen in het kader van 
richtlijnen 78/855/EEG en 82/891/EEG.

Or. en

Motivering

Uitleg van de wijziging van Richtlijn 2005/56/EG.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 78/855/EEG
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Van een vennootschap mag niet worden 
verlangd dat zij tot een dergelijke 
openbaarmaking overgaat indien zij 
gedurende een ononderbroken periode die 
uiterlijk een maand vóór de dag van de 
algemene vergadering aanvangt, het
fusievoorstel op haar eigen of op een 
andere internetsite beschikbaar stelt. 
Wanneer een vennootschap van deze 
mogelijkheid gebruikmaakt, publiceert zij 
een verwijzing die toegang biedt tot de 
desbetreffende internetsite op het in artikel 

"Van een vennootschap mag niet worden 
verlangd dat zij tot een dergelijke 
openbaarmaking overgaat indien zij 
gedurende een ononderbroken periode die 
aanvangt ten minste één maand vóór de 
dag van de algemene vergadering waarop 
het besluit over het fusievoorstel moet 
worden genomen, dit fusievoorstel op haar 
internetsite beschikbaar stelt. Wanneer een 
vennootschap van deze mogelijkheid 
gebruikmaakt, publiceert zij een verwijzing 
die toegang biedt tot de desbetreffende 
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3, lid 4, van Richtlijn 68/151/EEG 
bedoelde centrale elektronische platform. 
De verwijzing bevat de datum van de 
openbaarmaking van het fusievoorstel op 
de internetsite."

internetsite op het in artikel 3, lid 4, van 
Richtlijn 68/151/EEG bedoelde centrale 
elektronische platform. Deze verwijzing 
bevat de datum van de openbaarmaking 
van het fusievoorstel op de internetsite.

De toegang tot de internetsite via het 
centrale elektronische platform is 
kosteloos.

Or. en

Motivering

Het is niet duidelijk wat deze "andere" internetsite zou kunnen zijn. Het lijkt voldoende dat het 
vennootschap de documenten op haar eigen website ter beschikking stelt. Zo kan het belang 
van de aandeelhouders en de schuldeisers worden beschermd en wordt gegarandeerd dat de 
documenten kunnen worden geraadpleegd via de eigen website van het vennootschap, wat het 
belangrijkste referentiepunt is voor de aandeelhouders van een onderneming. Zo wordt ook 
gegarandeerd dat de documenten beschikbaar zijn op de website, waarvan de onderneming 
de inhoud controleert. Tegelijk wordt zo ook rekening gehouden met de noodzaak van 
versoepeling en vereenvoudiging van de verslaggevingsverplichtingen. 

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 78/855/EEG
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In artikel 8 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:

Aan artikel 8 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:

"Voor de toepassing van de eerste alinea,
onder b), is artikel 11, leden 2, 3 en 4, van 
toepassing."

"Voor de toepassing van de eerste alinea, 
onder b), is artikel 11, leden 2, 3 en 4, van 
toepassing."

Or. en

Motivering

(niet van toepassing op de Nederlandse versie)
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Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 – letter b)
Richtlijn 78/855/EEG
Lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Wanneer een aandeelhouder ermee heeft 
ingestemd dat de vennootschap 
inlichtingen langs elektronische weg 
verstrekt, mogen afschriften per 
elektronische post worden toegezonden.";

"Wanneer een aandeelhouder ermee heeft 
ingestemd dat de vennootschap 
inlichtingen langs elektronische weg 
verstrekt, mogen afschriften per 
elektronische post worden toegezonden. 
Op vraag van de aandeelhouder worden 
evenwel afschriften op papier verstrekt." 

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat de aandeelhouder kan kiezen of hij een elektronisch dan wel 
papieren afschrift krijgt van documenten die vaak lang zijn en lastig om te printen of alleen in 
elektronische versie te gebruiken.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 – letter c)
Richtlijn 78/855/EEG
Lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"4. "4. Van een vennootschap wordt niet 
verlangd dat zij de in lid 1 bedoelde 
bescheiden in haar zetel beschikbaar stelt 
indien zij deze gedurende een 
ononderbroken periode die uiterlijk een 
maand vóór de dag van de algemene 
vergadering aanvangt, op haar internetsite 
beschikbaar stelt.

"4. "4. Van een vennootschap wordt niet 
verlangd dat zij de in lid 1 bedoelde 
bescheiden in haar zetel beschikbaar stelt 
indien zij deze gedurende een 
ononderbroken periode die aanvangt ten 
minste één maand vóór de dag van de 
algemene vergadering waarop het besluit 
over het fusievoorstel moet worden 
genomen, op haar internetsite beschikbaar 
stelt. Wanneer een vennootschap van deze 
mogelijkheid gebruik maakt, moet de 
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internetsite gedurende de gehele in dit lid 
bedoelde periode de mogelijkheid bieden 
een elektronische kopie van deze 
bescheiden te downloaden en op te slaan.

Lid 3 is niet van toepassing indien de 
internetsite aandeelhouders gedurende de 
gehele in lid 1 bedoelde periode de 
mogelijkheid biedt een elektronische 
kopie van de in lid 1 bedoelde bescheiden 
op te slaan."

Het bepaalde in dit lid doet geen afbreuk 
aan het bepaalde in lid 3."

Or. en

Motivering

De openbaarmakingsverplichtingen in artikel 6 van de derde vennootschapsrechtrichtlijn 
moeten worden onderscheiden van het recht van aandeelhouders op informatie in artikel 11. 
Bij het laatste mag het recht om bepaalde documenten ten kantore van de vennootschap te 
inspecteren, niet worden verward met het recht van de aandeelhouder om deze documenten te 
verkrijgen. Met dit amendement worden de kosten voor de ondernemingen verminderd door 
documenten on line toegankelijk te maken en wordt tegelijk het recht beschermd van de 
aandeelhouders  om op hun verzoek documenten in de door hen verkozen vorm te verkrijgen. 

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 – letter a)
Richtlijn 78/855/EEG
Artikel 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"De lidstaten vereisen niet dat een fusie 
overeenkomstig artikel 24 door de 
algemene vergadering wordt goedgekeurd
indien aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:"

"De lidstaten passen artikel 7 niet toe op 
de in artikel 24 omschreven 
rechtshandelingen, indien aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:"

Or. en

Motivering

Het amendement maakt duidelijk dat in geval van vereenvoudigde fusies de goedkeuring van 
de algemene vergadering van elke vennootschap die de fusie aangaat niet kan worden 
verplicht door de lidstaten. Met andere woorden, wat tot nu toe een optie was voor de 
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lidstaten, moet verplicht worden.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1
Richtlijn 82/891/EEG
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Van een vennootschap mag niet worden 
verlangd dat zij tot een dergelijke 
openbaarmaking overgaat indien zij 
gedurende een ononderbroken periode die 
uiterlijk een maand vóór de dag van de 
algemene vergadering aanvangt, het 
splitsingsvoorstel op haar eigen of op een 
andere internetsite beschikbaar stelt. 
Wanneer een vennootschap van deze 
mogelijkheid gebruikmaakt, publiceert zij 
een verwijzing die toegang biedt tot de 
desbetreffende internetsite op het in artikel 
3, lid 4, van Richtlijn 68/151/EEG 
bedoelde centrale elektronische platform. 
De verwijzing bevat de datum van de 
openbaarmaking van het splitsingsvoorstel 
op de internetsite."

"Van een vennootschap mag niet worden 
verlangd dat zij tot een dergelijke 
openbaarmaking overgaat indien zij 
gedurende een ononderbroken periode die 
aanvangt ten minste één maand vóór de 
dag van de algemene vergadering waarop 
het besluit over het splitsingsvoorstel moet 
worden genomen, het splitsingsvoorstel op 
haar internetsite beschikbaar stelt. Wanneer 
een vennootschap van deze mogelijkheid 
gebruikmaakt, publiceert zij een verwijzing 
die toegang biedt tot de desbetreffende 
internetsite op het in artikel 3, lid 4, van 
Richtlijn 68/151/EEG bedoelde centrale 
elektronische platform. Deze verwijzing 
bevat de datum van de openbaarmaking 
van het splitsingsvoorstel op de 
internetsite.

De toegang tot de internetsite via het 
centrale elektronische platform is 
kosteloos."

Or. en

Motivering

Idem als amendement 3 en terminologische aanpassingen met het oog op de samenhang met 
richtlijn 82/891/EEG.
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Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 1
Richtlijn 2005/56/EEG
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Van een vennootschap wordt niet 
verlangd dat zij tot een openbaarmaking als 
bedoeld in de eerste alinea overgaat indien 
zij gedurende een ononderbroken periode 
die uiterlijk een maand vóór de dag van de 
algemene vergadering aanvangt, het 
fusievoorstel op haar eigen of op een 
andere internetsite beschikbaar stelt. 
Wanneer een vennootschap van deze 
mogelijkheid gebruikmaakt, publiceert zij 
een verwijzing die toegang biedt tot de 
desbetreffende internetsite op het in artikel 
3, lid 4, van Richtlijn 68/151/EEG 
bedoelde centrale elektronische platform. 
De verwijzing bevat de datum van de 
openbaarmaking van het fusievoorstel op 
de internetsite."

"Van een vennootschap wordt niet 
verlangd dat zij tot een openbaarmaking als 
bedoeld in de eerste alinea overgaat indien 
zij gedurende een ononderbroken periode 
die aanvangt ten minste één maand vóór 
de dag van de algemene vergadering 
waarop het besluit over het 
gemeenschappelijk voorstel voor een 
grensoverschrijdende fusie moet worden 
genomen, het gemeenschappelijk voorstel 
voor deze fusie op haar internetsite 
beschikbaar stelt. Wanneer een 
vennootschap van deze mogelijkheid 
gebruikmaakt, publiceert zij een verwijzing 
die toegang biedt tot de desbetreffende 
internetsite op het in artikel 3, lid 4, van 
Richtlijn 68/151/EEG bedoelde centrale 
elektronische platform. De verwijzing 
bevat de datum van de openbaarmaking 
van het gemeenschappelijk voorstel voor 
een grensoverschrijdende fusie op de 
internetsite.

De toegang tot de internetsite via het 
centrale elektronische platform is 
kosteloos."

Or. en

Motivering

Idem als amendement 3 en terminologische aanpassingen met het oog op de samenhang met 
richtlijn 2005/56/EG.
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Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 2
Richtlijn 2005/56/EEG
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Artikel 15, lid 2, komt als volgt te 
luiden:

Schrappen

"2. Wanneer een grensoverschrijdende 
fusie via overneming wordt verwezenlijkt 
door een vennootschap die niet alle maar 
ten minste 90% bezit van alle aandelen en 
andere effecten waaraan stemrecht in de 
algemene vergadering van de 
overgenomen vennootschap of 
vennootschappen is verbonden, worden de 
verslagen van één of meer onafhankelijke 
deskundigen en de voor het toezicht 
vereiste bescheiden in overeenstemming 
met Richtlijn 78/855/EEG alleen verlangd 
voor zover deze verlangd worden bij het 
nationale recht waaronder de 
overnemende vennootschap of de 
overgenomen vennootschap ressorteert."

Or. en

Motivering

De enige wijziging ten aanzien van richtlijn 2005/56/EG is de toevoeging "in 
overeenstemming met richtlijn 78/855/EEG".  Deze toevoeging is overbodig en zaait 
verwarring. Het is duidelijk dat het nationale recht de vereiste vastlegt en dat dit gebeurt in 
overeenstemming met de richtlijn. 

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
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Herzieningsclausule
Vijf jaar na de in artikel 5, lid 1, bedoelde 
datum evalueert de Commissie de 
doeltreffendheid van deze richtlijn en met 
name de gevolgen ervan voor de 
vermindering van de administratieve 
lasten voor ondernemingen, in het licht 
van de ervaring die tijdens de toepassing 
ervan is opgedaan, en legt zij een verslag 
voor aan het Europees Parlement en de 
Raad eventueel vergezeld van voorstellen 
voor de verdere wijziging ervan.

Or. en

Motivering

De Commissie heeft er in de effectbeoordeling op gewezen dat vijf jaar na de omzetting van 
de wijzigingen, het effect van de maatregelen beoordeeld moet worden. Deze belofte van 
toezicht en beoordeling moet in de tekst tot uiting komen.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op 30 juni 
2011 aan deze richtlijn te voldoen. Zij 
delen de Commissie de tekst van die 
bepalingen onverwijld mede, alsmede een 
tabel ter weergave van het verband tussen 
die bepalingen en deze richtlijn.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op 30 juni 
2013 aan deze richtlijn te voldoen. Zij 
delen de Commissie de tekst van die 
bepalingen onverwijld mede, alsmede een 
tabel ter weergave van het verband tussen 
die bepalingen en deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Tussen het moment waarop het centrale elektronische platform met succes wordt ingesteld en
verplicht wordt uit hoofde van het voorstel tot wijziging van artikel 3, lid 4, van de eerste 
vennootschapsrechtrichtlijn en de implementatie van de verplichting tot het publiceren van 
een link en een verwijzing geïmplementeerd wordt, moet er voldoende tijd zijn.  
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TOELICHTING

Het voorstel

Met het voorstel van de Commissie wordt beoogd bij te dragen tot de versterking van het 
concurrentievermogen van EU-ondernemingen door waar mogelijk de uit de Europese 
vennootschapsrechtrichtlijnen voortvloeiende administratieve lasten te verlichten zonder dat 
zulks ernstige negatieve gevolgen heeft voor andere belanghebbenden. Het voorstel is 
toegespitst op de derde en zesde vennootschapsrechtrichtlijn (respectievelijk richtlijn 
78/855/EEG van de Raad en richtlijn 82/891/EEG van de Raad) betreffende binnenlandse 
fusies en splitsingen van naamloze vennootschappen. Bovendien stelde de Commissie voor 
richtlijn 2005/56/EG betreffende grensoverschrijdende fusies af te stemmen op de wijzigingen 
die in de regeling voor binnenlandse fusies zijn aangebracht. Daarnaast worden een aantal 
wijzigingen op de tweede vennootschapsrechtrichtlijn (richtlijn 77/91/EG) van de Raad) 
voorgesteld.

De derde richtlijn en de zesde richtlijn bevatten momenteel een aantal gedetailleerde 
verslaggevingsverplichtingen die vennootschappen die aan een fusie of splitsing deelnemen, 
in acht moeten nemen en die aanzienlijke kosten voor deze vennootschappen met zich 
meebrengen. In bepaalde situaties overlappen deze verplichtingen en de in de tweede richtlijn 
vastgelegde verplichtingen elkaar. De middelen waarin de richtlijnen voorzien om 
aandeelhouders te informeren, zijn 30 jaar geleden vastgelegd en houden dus geen rekening 
met de thans bestaande technologische mogelijkheden. Dit leidt tot onnodige kosten voor de 
vennootschappen Ten slotte hebben sommige wijzigingen op het gebied van de bescherming 
van schuldeisers die de afgelopen jaren in andere richtlijnen, en met name in de tweede 
richtlijn, zijn aangebracht, tot een aantal inconsistenties tussen de diverse richtlijnen geleid.

Algemene opmerkingen

De rapporteur verwelkomt het voorstel van de Commissie en steunt de algemene doelstelling 
om de administratieve lasten van vennootschappen te verminderen. De rapporteur vindt echter 
ook dat verzekerd moet worden dat bij de tenuitvoerlegging de verschillende hiervoor 
ontworpen opties effectief gebruikt worden om de vermindering van de administratieve lasten 
te realiseren en de kansen die de vereenvoudiging van de verplichtingen biedt, ten volle te 
benutten. Er dient op te worden gewezen dat de effectieve vermindering van lasten zal 
afhangen van de tenuitvoerlegging en van de keuzes die de lidstaten, vennootschappen en 
aandeelhouders zelf maken. De rapporteur meent ook dat een zorgvuldig evenwicht tot stand 
moet worden gebracht tussen de mogelijke voordelen voor de vennootschappen en de 
bescherming van andere betrokken partijen, met name de aandeelhouders. Dit is met name 
van belang in de hele context van de recente wijzigingen aan de 
vennootschapsrechtrichtlijnen, die gekenmerkt worden door een puntsgewijze aanpak, een 
versplinterde benadering en frequente wijzigingen. Dit betekent dat er geen tijd is om de 
gevolgen van de wijzigingen aan de richtlijnen te beoordelen, gezien hun frequentie en
omzettingstermijnen. 

Artikelsgewijze toelichting
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1. Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor het voorstel moet artikel 44, lid 2, punt g) zijn, zoals is aangegeven 
in de toelichting van de Commissie bij het voorstel. 

2. Vereenvoudiging en onderlinge afstemming

De rapporteur steunt de inspanningen om de bepalingen van de door dit voorstel gewijzigde 
richtlijnen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. 

Dit betreft met name:

- consequente wijziging van de derde en de zesde richtlijn waar deze verwijst naar de 
mogelijkheid dat het managementverslag inzake fusievoorstel niet moet worden opgesteld 
wanneer daarmee unaniem wordt ingestemd door de aandeelhouders en houders van andere 
effecten waaraan stemrecht is verbonden;

- afstemming van de bepalingen van richtlijn 2005/56/EG op de recente wijzigingen aan 
de derde en zesde richtlijn inzake de openbaarmaking van het fusievoorstel, die verwelkomd 
wordt;

- wegwerken van de dubbele verplichting voor deskundigenverslagen in het kader van 
de zesde en de tweede richtlijn;

- aanpassing van de bepalingen inzake de bescherming van schuldeisers van de derde en 
de zesde richtlijn aan de bepalingen van de tweede richtlijn. 

3. Bekendmaking

De rapporteur stemt ermee in dat op consequente wijze in de derde, zesde en tiende richtlijn 
een alternatief wordt geïntroduceerd op het bekendmakingsmechanisme van de eerste richtlijn 
(richtlijn 68/151/EEG van de Raad) . Dit alternatief dient echter beperkt te worden tot de 
eigen website van de vennootschap. Het spreekt vanzelf dat aandeelhouders en/of schuldeisers 
op de website van de onderneming zullen zoeken naar documenten en informatie over deze 
onderneming. Het dient te worden benadrukt dat deze mogelijkheid in combinatie met de 
verplichting om een verwijzing en een link te publiceren op het centraal elektronisch 
platform, alleen dan kan leiden tot een forse vermindering van de 
bekendmakingsverplichtingen, indien het centraal elektronisch platform met succes een 
verplicht instrument wordt als gevolg van het huidige Commissievoorstel om artikel 3, lid 4, 
van de eerste vennootschapsrichtlijn te wijzigen (COM(2008)33). De resultaten van dit 
voorstel zijn nog niet bekend. 

In dit verband dient ook te worden gewezen op de problemen inzake de uitvoeringstermijnen 
van de richtlijn in het kader van onderhavig voorstel en van de wijziging van artikel 3, lid 4, 
van de eerste vennootschapsrechtrichtlijn.  Er moet voldoende tijd worden gelaten tussen de 



PR\758657NL.doc 17/17 PE416.662v01-00

NL

instelling van het centraal elektronisch platform en de implementatie van de verplichting om 
een link en een verwijzing te publiceren. Toch steunt de rapporteur de introductie van deze 
openbaarmakingsverplichting, omdat dit de transparantie waarborgt. Het zou ook moeten 
zorgen voor zekerheid inzake de datum van bekendmaking (d.w.z. de datum waarop de 
website gepubliceerd wordt), die ook op het centraal elektronisch platform zou moeten 
worden gegeven.

4. Toegang tot documenten

Een groot aantal bepalingen van de derde en de zesde vennootschapsrichtlijn hadden tot doel 
de rechten van de aandeelhouders te beschermen. Bij elke vermindering van de verplichtingen 
van vennootschappen zou dan ook rekening moeten worden gehouden met het recht van de 
aandeelhouders om informatie te verkrijgen. Wanneer de vraag wordt gesteld naar de 
middelen om de aandeelhouders te informeren, moeten de toegankelijkheid voor de 
aandeelhouders en eventuele toegangskosten in overweging worden genomen. Om die reden 
vindt de rapporteur dat de vermindering van kosten voor de ondernemingen door documenten 
on line toegankelijk te maken, gecombineerd moet worden met de bescherming van het recht 
van de aandeelhouders  om op hun verzoek documenten in de door hen verkozen vorm te 
verkrijgen.
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