BOEKBESPREKING

zijn stempel op door de selectie van de stof, de aandacht
die hij onderwerpen geeft, de rangschikking van wat hij
behandelt, enzovoort. De auteur van een handboek heeft
daarbij, anders dan van een wetenschappelijk artikel of
opiniërend betoog, een zwaarwegende zorgplicht om de
werkelijkheid zo getrouw mogelijk weer te geven. De
praktijk gebruikt zijn werk als baken waarop gekoerst kan
worden.
Wat opvalt is de afgewogen wijze waarop Waaijer de stof
behandelt. Hij wikt en weegt in de tekst om vervolgens, als
een rechter, een oordeel uit te spreken over heikele standpunten. Daarbij schuwt hij het duidelijk stelling nemen
niet. Maar overal waar hij dat doet, maakt hij duidelijk dat
het zijn mening is. Aldus wordt geldend recht en opvatting duidelijk gescheiden voor de lezer. Dat lijkt mij juist.
Wij mogen ons gelukkig prijzen dat het Nederlandse
notariaat thans beschikt over een handboek dat up to date
is en een betrouwbare, afgewogen en gemakkelijk toegankelijke leidraad voor de rechtspraktijk en het onderwijs
biedt. Wel hoop ik dat de achtste druk niet zolang op zich
laat wachten als de zevende druk. Het notariaat verandert

snel. De ontwikkelingen op het terrein van de ICT
(elektronische akte en inschrijving, centrale opslag van
notariële administratie), op het terrein van de internationalisering (EU-wetgeving op het terrein van de erkenning
en executie van notariële akten) en op het terrein van de
notariële deontologie (handhavingsproblemen, geïntegreerd toezicht op het notariaat, toegang tot het ambt) en
uiteindelijk de vraag van het notariële monopolie zullen
het wenselijk maken om binnen niet al te lange termijn
over een bijgewerkte en geactualiseerde nieuwe achtste
druk te kunnen beschikken.
Prof. mr. L.C.A. Verstappen*

*

Hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht, verbonden aan
de Rijksuniversiteit Groningen, raadsheer plaatsvervanger in het
Gerechtshof te Leeuwarden, kandidaat-notaris te Nijmegen.
Dank aan Peter Blokland en Ritzo Holtman voor hun waardevolle
opmerkingen op een concept van de boekbespreking.
Zie ook de Boekbespreking van J.S.L.H.W.B. Roes, De Notarisklerk,
afl. 1427 (september 2003), pp. 132 e.v.
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Reactie op “Oprichting en statuten van de
Nederlandse SE” van mr. W. Bosse in
WPNR (2004) 6577 en 6578

een deel van de leden van een vennootschapsorgaan kunnen benoemen.3 Het staat mijns inziens buiten kijf dat
art. 2:143 BW moet worden aangemerkt als een nationale
bepaling in de zin van art. 47 lid 4 Verordening.

1. In twee bijdragen met het opschrift “Oprichting en
Statuten van de Nederlandse SE (I) en (II, slot)” in
WPNR (2004) 6577 en 6578 besteedt mr. W. Bosse onder
andere aandacht aan de bepalingen in de Verordening op
de Europese Vennootschap1 en de Uitvoeringswet2 die van
toepassing zijn op de statuten van de Nederlandse SE.
2. In de tweede bijdrage stelt Bosse onder “7.1.1
Benoeming van leden vennootschapsorganen” dat – zijns
inziens – moet worden aangenomen dat het niet mogelijk
is om in de statuten van de Nederlandse SE te bepalen dat
ten hoogste een derde van het aantal leden van het toezichthoudend orgaan wordt benoemd door anderen dan
de algemene vergadering, zoals art. 2:143 BW dit voor de
leden van de raad van commissarissen toelaat. Bosse
motiveert dit door te stellen dat art. 2:143 BW in strijd is
met art. 40 lid 2 Verordening waarin wordt bepaald dat de
leden van het toezichthoudend orgaan door de algemene
vergadering worden benoemd.

4. Ook Dumoulin4 bevestigt dit. Hij geeft daarbij nog aan
dat Nederland alleen bepalingen in de zin van art. 47 lid 4
Verordening kent voor de raad van commissarissen en wel
op grond van art. 2:143 BW. Hij komt eveneens tot de
conclusie dat deze (nationale) faciliteit ook aan de SE
wordt geboden.
5. Zonder afbreuk te willen doen aan het belang van de
bijdragen van Bosse voor de praktijk, lijkt het mij toch
relevant – ter voorkoming van misverstanden – om de
aandacht op art. 47 lid 4 Verordening te vestigen.
Mr. G.C. van Eck*

*

Notaris te Rotterdam.

1.

Verordening (EG) Nr. 2157/2001 van de Raad van de Europese Unie
van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE).
Voorstel van wet tot uitvoering van verordening (EG) Nr. 2157/2001 van
de Raad van de Europese Unie van 8 oktober 2001 betreffende het
statuut van de Europese Vennootschap (SE) (Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap), Kamerstukken II 2003/04, 29 309.
Artikel 40 lid 2 (derde zin) Verordening bepaalt zelfs uitdrukkelijk dat
deze bepaling geldt onverminderd artikel 47 lid 4 Verordening.
Zie: H.J. de Kluiver e.a., De Europese vennootschap (SE), Preadvies van
de Vereeniging ‘Handelsrecht’ 2004, Deventer: Kluwer 2004, p. 100.

2.

3. Deze stelling van Bosse is echter in strijd met de
Verordening. In art. 47 lid 4 Verordening is namelijk
bepaald dat de Verordening geen afbreuk doet aan de
nationale bepalingen op grond waarvan een minderheid
van de aandeelhouders of andere personen of instanties
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Naschrift
In par. 7.1.1. van mijn artikel Oprichting en statuten van
de Nederlandse SE (II), WPNR (2004) 6578, schrijf ik dat
het in strijd is met artikel 40 lid 2 Verordening dat ten
hoogste een derde van het aantal leden van het toezichthoudend orgaan van de Nederlandse SE wordt benoemd
door anderen dan de algemene vergadering, zoals artikel
2:143 BW dit voor de leden van de raad van commissarissen toelaat.
Terecht stelt mr. G.C. van Eck in zijn reactie op mijn
artikel, zoals ook Dumoulin op p. 100 van het preadvies
van de Vereeniging ‘Handelsrecht’ 2004 schrijft, dat
artikel 47 lid 4 Verordening dit wel mogelijk maakt, waar-

in wordt bepaald dat de Verordening geen afbreuk doet
aan de nationale bepalingen op grond waarvan een
minderheid van de aandeelhouders of andere personen
of instanties een deel van de leden van een vennootschapsorgaan kunnen benoemen, naar welk artikel in
artikel 40 lid 2 Verordening wordt verwezen.
Ik ben notaris Van Eck zeer erkentelijk voor zijn reactie en
vorenstaande aanvulling op mij artikel.
Mr. W. Bosse*

*

Notaris te Amsterdam.

-  onder verantwoordelijkheid van het bestuur

MEDEDELINGEN
“Professor mr. T.J. Dorhout Mees-prijs”
Evenals in 2003 kunnen beginnende auteurs met een
recent geschrift op het gebied van het verzekeringsrecht –
waarbij met name wordt gedacht aan, eventueel nader
bewerkte, scripties van studerende of sedert kort afgestudeerde juristen – meedingen naar de Dorhout Mees-prijs.
De voorwaarden van deelneming zijn verkrijgbaar bij
mevrouw mr. A.M. Klunne, Postbus 1507, 3000 BM
Rotterdam, tel. 010 – 21.72.611. De omvang van het werkstuk mag niet meer bedragen dan 40 pagina’s, getypt met
anderhalve regelafstand op A4-formaat. Het werkstuk
moet vóór 15 januari 2005 worden ingezonden. De mede
door het Verbond van Verzekeraars in Nederland ter
beschikking gestelde prijs bedraagt T 1.5000,00.

Verklaringen van geen bezwaar
Terzake de behandelingsdata en aantallen ingediende aanvragen met betrekking tot de afgifte van verklaringen van
geen bezwaar inzake op te richten vennootschappen heeft
het ministerie van Justitie deze week geen gegevens
verstrekt.
Voor de goede orde zij hier vermeld, dat de afdeling
Integriteit Bedrijfsleven van het ministerie van Justitie
op werkdagen, van 9.00 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar is (070-3706125).

AGENDA
Juridisch PAO Leiden
“Eigendom en beperkte rechten”
Het Juridisch PAO van de Universiteit Leiden organiseert
dit najaar n.a.v. het afscheid van mr. A.J.H. Pleysier een
PAO-Studiemiddag “Eigendom en beperkte rechten” op
vrijdag 10 september 2004, te Leiden, Academiegebouw
van de Universiteit Leiden

–

–
–

Deze dag staat onder leiding van prof. mr. W.G. Huijgen.
Sprekers: prof. mr. H.W. Heyman, mr. H.D. Ploeger en
prof. mr. W.J. Zwalve.
Informatie/aanmelding: Universiteit Leiden, Juridisch
PAO, 071 - 527 8666 (t), pao@law.leidenuniv.nl (e-mail).
Onderstaand een selectie uit het najaarsaanbod
– Actualiteiten Personen- en Familierecht, en Huwelijk-
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vermogensrecht; Woensdag 3 november 2004, van
16.00 - 21.30 uur te Leiden
Vruchtgebruik & Boedelafwikkeling naar nieuw erfrecht; Woensdag 17 november 2004, van 16.00 - 21.30
uur te Leiden
Reorganisatie en Ontslag; Donderdag 7 oktober 2004,
van 09.25 - 17.30 uur te Leiden
Basisopleiding Contracteren in de Praktijk; Dinsdag
23 en 30 november 2004, van 09.30 - 17.30 uur te
Leiden
Praktijkdag Contracteren: Dinsdag 7 december 2004,
van 13.30 tot 21.30 uur te Leiden
Actualiteiten Bestuursrecht; Dinsdag 7 december
2004, van 13.00 - 17.45 uur te Den Haag
Juridische aspecten van Concernfinanciering; Woensdag 15 december 2004, van 13.00 - 17.45 uur te Leiden
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