
COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT

Datum: 17maart2014

De Minister voor Wonen en Rijksdienst
Drs. S.A. Blok
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG

Excellentie,

Graag doe ik u hierbij het advies van de Commissie vennootschapsrecht toekomen over de

vennootschapsrechtelijke aspecten van de novelle wijziging van de Herzieningswet toegelaten

instellingen volkshuisvesting.

Het wetsvoorstel voor de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting ligt in de Eerste

Kamer. In het regeerakkoord van november 2012 is voorzien in een inperking van het werkterrein van

de toegelaten instellingen en een wijziging van de wijze van functioneren van toegelaten instellingen.

Daartoe is een novelle opgesteld. De novelle bevat onder meer voorstellen ten aanzien van de

werkzaamheden van toegelaten instellingen en wijzigingen in de inrichting van het toezicht. De novelle

beoogt onder meer om de taak van toegelaten instellingen terug te brengen tot het bouwen, verhuren

en beheren van sociale huurwoningen en het daaraan ondergeschikte en direct daarmee verbonden

maatschappelijke vastgoed (“diensten van algemeen economisch belang”). De overige

werkzaamheden moeten afgescheiden worden naar een aparte tak binnen de toegelaten instellingen

(de “niet-Daeb”-tak) of afgesplitst naar een separate juridische entiteit (de woningvennootschap). In de

novelle worden nieuwe regels gegeven voor van de toegelaten instelling afhankelijke ondernemingen.

Deze ondernemingen zullen direct onder toezicht van de Minister voor Wonen en Rijksdienst komen.

De Commissie maakt de volgende opmerkingen over de novelle:

Juridische scheiding

• De Commissie constateert dat een juridische scheiding uitsluitend kan worden bewerkstelligd

door middel van een afsplitsing in de zin van artikel 334a lid 3 van Boek 2 BW (artikel 50a lid

1). Een afsplitsing kan vragen oproepen over de aansprakelijkheid van de verkrijgende

rechtspersoon en de voortbestaande gesplitste rechtspersoon tot nakoming van de

verbintenissen van de gesplitste rechtspersoon op grond van artikel 334t van Boek 2 BW. De

Commissie adviseert om het ook mogelijk te maken dat een juridische scheiding plaatsvindt
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via een doorzak’ constructie, waarbij de relevante bedrijfsonderdelen worden ingebracht in

een — nieuw opgerichte dan wel bestaande — dochtermaatschappij. Op deze wijze zouden

toegelaten instellingen kunnen kiezen op welke wijze zij de juridische scheiding vormgeven.

Een doorzak’ constructie kan bijvoorbeeld de kosten van oprichting van een nieuwe

vennootschap uitsparen of vragen omtrent de aansprakelijkheid inzake artikel 334t van Boek 2

BW vermijden.

• De Commissie constateert dat een ‘woningvennootschap’ uitsluitend een nieuw opgerichte

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kan zijn (artikel 1 lid 2). De Commissie

meent dat deze regel onnodig beperkend is en geeft in overweging om 1) ook naamloze

vennootschappen toe te laten als woningvennootschap, 2) ook bestaande naamloze en

besloten vennootschappen toe te laten als woningvennootschap en 3) ook toe te laten dat een

toegelaten instelling meer woningvennootschappen heeft. Het komt de Commissie voor dat

het in de memorie van toelichting geschetste gevaar dat de woningvennootschappen te klein

kunnen worden om zich duurzaam te kunnen handhaven zich bij grotere toegelaten

instellingen niet zo snel zal voordoen.

• De Commissie constateert dat de waardering van de activa, passiva en het resultaat

plaatsvindt tegen de actuele waarde (artikel 35 lid 2), met het oog op het vergemakkelijken

van een scheiding van de activiteiten. De Commissie merkt op dat voor de waardering van

activa en passiva tegen actuele waarden, het Besluit Actuele Waarde (BAW) van belang is.

Artikel 384 lid 4 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vormt de grondslag voor dit besluit.

Het BAW onderscheidt vier soorten actuele waarde, die in verschillende situaties moeten

worden toegepast. Dit betekent dat er niet altijd één waarderingssystematiek zal zijn. De

Commissie betwijfelt derhalve of het verplichten tot het waarderen op basis van actuele

waarde zal leiden tot besparingen op administratieve lasten en nalevingskosten voor de

toegelaten instellingen, ook omdat de waardering veelal door externe taxateurs zal moeten

plaatsvinden. De Commissie geeft in overweging om in artikel 35 lid 2 rechtstreeks te

verwijzen naar artikel 384 lid 4 van Boek 2 BW, dan wel om een afzonderlijk besluit te

ontwikkelen voor de actuele waarde van toegelaten instellingen.

Rechtsge volgen

• De Commissie constateert dat voorwaarden worden gesteld aan het lidmaatschap van het

bestuur van toegelaten instellingen (men zie artikel 25 lid 2, waarin het lidmaatschap van het

bestuur onverenigbaar is met lidmaatschappen van andere gremia). De Commissie merkt op

dat deze wijze van vormgeving tot onzekerheid kan leiden over de rechtsgeldigheid van de

benoeming. De Commissie adviseert om in de memorie van toelichting te verduidelijken welk

rechtsgevolg aan een benoeming in strijd met dit artikel is verbonden.

• De Commissie meent dat in de novelle gebruik wordt gemaakt van relatief vage normen,

terwijl niet altijd duidelijk is welk rechtsgevolg is verbonden aan niet-naleving van de norm. De

Commissie wijst op artikel 25 lid 3, waarin staat: Degene die voor benoeming in het bestuur

(..) in aanmerking wenst te komen, kan niet daarin worden benoemd dan nadat hij (...) een

verklaring heeft afgelegd, die inhoudt dat hij niet eerder een bestuurlijke of toezichthoudende

functie heeft bekleed (...) ten aanzien waarvan, als gevolg van zijn handelen of nalaten, een

aanwijzing of maatregel is opgelegd (...). Uit de bewoordingen kan niet’ leidt de Commissie af,



dat een benoeming in strijd met dit artikellid nietig is. De Commissie meent dat, vanwege de

zinsnede ‘als gevolg van zijn handelen of nalaten’ de kans dat een verklaring wordt

overgelegd die door de betrokkenen wordt betwist, groter wordt. De Commissie adviseert om

nader te verduidelijken wat met ‘als gevolg van zijn handelen of nalaten’ in deze context wordt

bedoeld. Een ander voorbeeld acht de Commissie artikel 44b, waarin ‘voornemens’ zijn

onderworpen aan de toestemming van de Minister. Ook hierbij adviseert de Commissie het

begrip ‘voornemens’ te verduidelijken.

• De Commissie constateert dat de goedkeuring van de Minister is vereist voor besluiten van

het bestuur omtrent vervreemding van onder meer aandelen in een van haar afhankelijke

onderneming (artikel 27 lid 1 onder b) en dat een dergelijk besluit genomen zonder

goedkeuring nietig is (lid 4). De Commissie merkt op dat het kan voorkomen dat de aandelen

worden overgedragen zonder de vereiste goedkeuring en adviseert om nader te verduidelijken

of en zo ja, welke goederenrechtelijke rechtsgevolgen aan het ontbreken van de goedkeuring

van de Minister zijn verbonden.

• De Commissie constateert dat de aanwijzingsbevoegdheid van de Minister de

privaatrechtelijke verhoudingen tussen de algemene vergadering en het bestuur van een

rechtspersoon doorkruist. In het rechtspersonenrecht heeft het bestuur een eigen

verantwoordelijkheid om zijn taak te vervullen in het belang van de rechtspersoon en is het

bestuur aansprakelijk voor onbehoorlijke taakvervulling. De Commissie adviseert om nader in

te gaan op de rechtsgevolgen van dit ingrijpen voor derden (nietigheid,

vertegenwoordigingsbevoegdheid).

Toezicht van de Minister

• De Commissie constateert dat het toezicht van de Minister zich uitstrekt over een van de

toegelaten instelling ‘afhankelijke onderneming’, die wordt gedefinieerd als een verbonden

onderneming, niet zijnde een samenwerkingsvennootschap, van welke een toegelaten

instelling meer dan de helft van de aandelen bezit (artikel 1 lid 2). De Commissie meent dat

voor een effectief toezicht op verbonden ondernemingen waarop de toegelaten instelling

overwegende zeggenschap uitoefent, louter het aandelenbezit niet volstaat. Ook met 49% kan

een toegelaten instelling overwegende zeggenschap uitoefenen. De Commissie geeft in

overweging om ‘dochtermaatschappij’ in de zin van artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk

Wetboek (BW) als onderscheidend criterium te gebruiken in plaats van ‘afhankelijke

onderneming’.

• De Commissie constateert dat de Minister bevoegd wordt om in te grijpen bij privaatrechtelijke

rechtspersonen, waarbij het instrumentarium wordt vormgegeven bij algemene maatregel van

bestuur. Zo staat in artikel 52 lid 2, dat Onze Minister, volgens de bij algemene maatregel van

bestuur daaromtrent gegeven voorschriften, kan bepalen dat de toegelaten instelling haar

aandelen in de woningvennootschap in het openbaar ter overname aanbiedt. De Commissie

adviseert om de omstandigheden waaronder deze bevoegdheden kunnen worden

uitgeoefend, alsmede de aan de uitoefening van deze bevoegdheden te stellen waarborgen

voor de toegelaten instellingen, nader te verduidelijken teneinde de doorzichtigheid van de

maatregelen te vergroten.
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• De Commissie leest in artikel 45 lid 1 tweede zin, dat, indien een toegelaten instelling een

deel van de aandelen van een met haar verbonden onderneming bezit, die onderneming ten

minste naar rato van dat deel werkzaam is op het gebied van de volkshuisvesting. De

Commissie adviseert om, nu het toezicht van de Minister op verbonden ondernemingen

ophoudt te gelden wanneer de verbonden onderneming niet als ‘afhankelijk’ kwalificeert, te

verduidelijken welk doel met deze bepaling wordt beoogd en welke sanctie op niet-naleving

van deze bepaling wordt gesteld. Mede met het oog op dit laatste adviseert de Commissie

tevens te verduidelijken welke criteria en welk(e) peilmoment(en) worden gehanteerd bij de

vaststelling van het deel dat werkzaam is op het gebied van de volkshuisvesting, bijvoorbeeld

of en zo ja, in hoeverre de onderneming zekerheden mag verschaffen ter financiering van

activiteiten die geen betrekking hebben op de volkshuisvesting.

Financiering

• De Commissie constateert dat toegelaten instellingen uitsluitend bij de oprichting van een

verbonden onderneming een lening mogen verstrekken of een garantstelling (artikel 21). De

Commissie wijst erop dat op grond van het vennootschapsrecht een moedervennootschap

onder omstandigheden gehouden kan zijn om financieel bij te springen bij de

dochtermaatschappij, op straffe van aansprakelijkheid. Ook kan een verbod op het

verstrekken van leningen en/of garanties leiden tot overkapitalisatie. De Commissie geeft in

overweging om, in plaats van het verstrekken van leningen en/of garanties aan verbonden

ondernemingen na de oprichting onmogelijk te maken, ook deze aan de goedkeuring van de

Minister te onderwerpen.

Overige opmerkingen

• De Commissie constateert dat de definitie van ‘verbonden onderneming’ in artikel 1 lid 2 onder

c uitgaat van een ‘duurzame band’, “waaronder mede wordt begrepen het hebben van

stemrechten in de algemene vergadering van die rechtspersoon of vennootschap”. De

Commissie adviseert om nader te verduidelijken wat wordt bedoeld met ‘mede’, bijvoorbeeld

of en zo ja, onder welke omstandigheden een stichting een duurzame band heeft met een

toegelaten instelling.

id,

Hammerstein,

Voorzitter
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