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Besluit art. 10, Overnamerichtlijn 
 
Artikel 1  
1. In het bestuursverslag van een vennoot-

schap, waarvan aandelen of met medewer-
king van de vennootschap uitgegeven cer-
tificaten van aandelen zijn toegelaten tot 
de handel op een gereglementeerde markt 
als bedoeld in de Wet op het financieel 
toezicht, wordt mededeling gedaan om-
trent: 
a. de kapitaalstructuur van de vennoot-

schap, het bestaan van verschillende 
soorten aandelen en de daaraan ver-
bonden rechten en plichten en het per-
centage van het geplaatste kapitaal dat 
door elke soort wordt vertegenwoor-
digd; 

b. elke beperking door de vennootschap 
van de overdracht van aandelen of met 
medewerking van de vennootschap uit-
gegeven certificaten van aandelen; 

c. deelnemingen in de vennootschap 
waarvoor een meldingsplicht bestaat 
overeenkomstig de artikelen 5:34, 5:35 
en 5:43 van de Wet op het financieel 
toezicht; 

d. bijzondere zeggenschapsrechten ver-
bonden aan aandelen en de naam van 
de gerechtigde; 

e. het mechanisme voor de controle van 
een regeling, die rechten toekent aan 
werknemers om aandelen in het kapi-
taal van de vennootschap of een doch-
termaatschappij te nemen of te verkrij-
gen, wanneer de controle niet recht-
streeks door de werknemers wordt uit-
geoefend; 

f. elke beperking van stemrecht, termij-
nen voor de uitoefening van stemrecht 
en de uitgifte, met medewerking van de 
vennootschap, van certificaten van 
aandelen; 

g. elke overeenkomst met een aandeel-
houder, voor zover aan de vennoot-
schap bekend, die aanleiding kan geven 
tot beperking van de overdracht van 
aandelen of met medewerking van de 
vennootschap uitgegeven certificaten 
van aandelen of tot beperking van het 
stemrecht; 

h. de voorschriften betreffende benoe-
ming en ontslag van bestuurders en 
commissarissen en wijziging van de 
statuten; 

i. de bevoegdheden van het bestuur, in 
het bijzonder tot de uitgifte van aande-
len van de vennootschap en de verkrij-

ging van eigen aandelen door de ven-
nootschap; 

j. belangrijke overeenkomsten waarbij de 
vennootschap partij is en die tot stand 
komen, worden gewijzigd of ontbonden 
onder de voorwaarde van een wijziging 
van zeggenschap over de vennoot-
schap nadat een openbaar bod in de zin 
van artikel 5:70 van de Wet op het fi-
nancieel toezicht is uitgebracht, alsme-
de de gevolgen van die overeenkom-
sten, tenzij de overeenkomsten of ge-
volgen zodanig van aard zijn dat de 
vennootschap door de mededeling ern-
stig wordt geschaad; 

k. elke overeenkomst van de vennoot-
schap met een bestuurder of werkne-
mer die voorziet in een uitkering bij be-
eindiging van het dienstverband naar 
aanleiding van een openbaar bod in de 
zin van artikel 5:70 van de Wet op het 
financieel toezicht. 

2. Een toelichtend verslag omtrent de mede-
delingen bedoeld in het eerste lid wordt 
opgenomen in het bestuursverslag. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op een 
beleggingsmaatschappij of maatschappij 
voor collectieve belegging in effecten in de 
zin van artikel 1:1 van de Wet op het finan-
cieel toezicht, waarvan de rechten van 
deelneming, op verzoek van de deelne-
mers, ten laste van de activa van deze be-
leggingsmaatschappij of maatschappij 
voor collectieve belegging in effecten di-
rect of indirect worden ingekocht of terug-
betaald. 

Stb. 2006, nr. 191 
Artikel 10 lid 1 van de richtlijn verplicht tot het volgende: 
a. De vennootschap moet informatie verschaffen over haar 
kapitaalstructuur. Dit betreft informatie over het gehele ge-
plaatste kapitaal. De informatie kan niet worden beperkt tot 
de aandelen en certificaten die zijn toegelaten tot de handel 
op een gereglementeerde markt. Wanneer verschillende 
soorten aandelen zijn uitgegeven (vgl. artikel 2:92 BW) moet 
voor elke soort aandelen informatie worden verstrekt over 
de daaraan verbonden rechten en plichten. Ook moet per 
soort aandelen worden aangegeven welk deel van het ge-
plaatste kapitaal wordt vertegenwoordigd. 
b. De vennootschap moet elke beperking van de overdracht 
van effecten melden. Zoals in het algemene deel is aange-
geven gaat het bij «effecten» om aandelen en certificaten 
van aandelen die met medewerking van de vennootschap 
zijn uitgegeven. De richtlijn noemt enkele voorbeelden van 
overdrachtsbeperkingen: het geval dat het bezit van aande-
len is gelimiteerd (een zogenoemde X% regeling) en het 
geval dat de overdracht van aandelen afhankelijk is van de 
goedkeuring van de vennootschap of van andere aandeel-
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houders (een blokkeringsregeling als bedoeld in artikel 2:87 
lid 2 BW). Een ander voorbeeld is het geval dat de statuten 
een aanbiedingsregeling inhouden wanneer een aandeel-
houder tot overdracht wil overgaan (artikel 2:87 lid 3 BW). 
Een beperking van de overdracht kan – naast een statutaire 
grondslag – ook voortvloeien uit een overeenkomst tussen 
de vennootschap en haar aandeelhouders. Een beperking 
van de overdracht van certificaten van aandelen op basis 
van een administratieovereenkomst tussen een aandeel-
houder-administratiekantoor en een certificaathouder valt 
buiten de informatieplicht van onderdeel b. De vennoot-
schap is geen partij bij zo’n overeenkomst. 
c. De vennootschap moet melding maken van rechtstreeks 
of middellijk verworven belangrijke deelnemingen in haar 
kapitaal zoals bedoeld in artikel 85 van Richtlijn 
2001/34/EG. In die richtlijn is de verplichting opgenomen om 
het verwerven van een belangrijke deelneming in een 
beursvennootschap te melden aan de vennootschap en een 
toezichthoudende autoriteit. In Nederland is deze richtlijn 
uitgevoerd in de artikelen 2 en 3 van de Wet melding zeg-
genschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996 
(Wmz 1996). Als gevolg daarvan moet de vennootschap 
informatie verstrekken over deelnemingen in haar kapitaal 
indien daarvoor een meldingsplicht bestaat op grond van de 
artikelen 2 en 3 Wmz 1996. In de richtlijn wordt aangegeven 
dat de verkrijging van een deelneming via piramidale struc-
turen (middellijk belang) of kruisparticipaties (onmiddellijk of 
rechtstreeks belang) ook onder de meldingsplicht valt. 
d. De vennootschap dient de houders van aandelen waar-
aan bijzondere zeggenschapsrechten zijn verbonden te 
vermelden, met een beschrijving van de desbetreffende 
rechten. Artikel 2:392 lid 1, onderdeel e, en lid 3 BW houdt 
een vergelijkbare regeling in. Het bestuur dient de gegevens 
over bijzondere zeggenschap op grond van de bestaande 
regeling toe te voegen aan de jaarrekening en het jaarver-
slag («overige gegevens»). Op grond van de richtlijn en het 
onderhavige besluit moeten de gegevens over bijzondere 
zeggenschapsrechten worden opgenomen in het jaarver-
slag zelf. Wanneer reeds vermelding in het jaarverslag heeft 
plaatsgevonden, is opname in de overige gegevens zoals 
bedoeld in Afdeling 8 van Titel 9 van boek 2 van het Burger-
lijk Wetboek niet nodig. Dit is verduidelijkt door wijziging van 
artikel 2:392 lid 1 BW in de Uitvoeringswet richtlijn openbaar 
overnamebod. Er behoeft derhalve geen dubbele opgave 
plaats te vinden. 
e. Indien de vennootschap een werknemersaandelenpartici-
patieplan en/of een werknemersaandelenoptieplan heeft 
(vgl. artikel 2:96a lid 1 en lid 8 en 383d lid 1 BW) dat niet 
rechtstreeks door de werknemers wordt gecontroleerd, moet 
worden aangegeven wat het controlemechanisme dan wel 
is. Zou de uitgifte van aandelen c.q. opties geheel worden 
beheerst door het bestuur van de vennootschap, dan kan 
dat belangrijke informatie zijn voor degene die een open-
baar bod overweegt. Met de uitgifte van nieuwe aandelen 
kan immers ook een verschuiving in de zeggenschap –
 vanwege het stemrecht verbonden aan de nieuwe aande-
len – worden bewerkstelligd. 
f. Er moet worden aangegeven of een beperking van de uit-
oefening van het stemrecht bestaat, zoals een beperking tot 
een bepaald percentage of aantal stemmen. Ook moet wor-
den aangegeven of er verplichte termijnen gelden voor de 

uitoefening van het stemrecht en of er systemen zijn waar-
door, met medewerking van de vennootschap, de financiële 
rechten verbonden aan aandelen kunnen toekomen aan 
een ander dan de aandeelhouder. Met dit laatste wordt ge-
doeld op certificering van aandelen met medewerking van 
de vennootschap. 
g. De vennootschap moet informatie verstrekken over over-
eenkomsten waarbij aandeelhouders partij zijn en die aan-
leiding kunnen geven tot een beperking van de overdracht 
van aandelen of de overdracht van certificaten van aande-
len of kunnen leiden tot een beperking van stemrecht. 
Overeenkomsten waarbij de vennootschap partij is vallen 
reeds onder de informatieplicht van onderdeel b. Onderdeel 
g ziet primair op overeenkomsten tussen de aandeelhou-
ders onderling, maar kan ook overeenkomsten tussen een 
aandeelhouder-administratiekantoor en een certificaathou-
der betreffen. Omdat de vennootschap geen partij is bij 
overeenkomsten als bedoeld in onderdeel g, geldt de infor-
matieverplichting uitsluitend wanneer de vennootschap ken-
nis heeft van de desbetreffende overeenkomst. 
h. De vennootschap moet melding maken van de regels 
voor de benoeming en vervanging (lees: ontslag) van de 
leden van het bestuur en de raad van commissarissen, als-
mede de regels voor wijziging van de statuten. 
i. De vennootschap meldt voorts de bevoegdheden van de 
leden van het bestuur, met name of zij tot uitgifte of inkoop 
van aandelen kunnen overgaan (vgl. artikel 2:96 lid 1 en 98 
lid 4 BW). 
j. Onderdeel j van artikel 10 van de richtlijn betreft belangrij-
ke overeenkomsten waarbij de vennootschap partij is en 
waarin een «change of control» clausule is opgenomen. 
Wanneer een belangrijke overeenkomst wordt aangegaan, 
gewijzigd of ontbonden vanwege een wijziging van zeggen-
schap over de vennootschap na een openbaar overname-
bod, dan moeten die overeenkomst en de gevolgen daarvan 
bekend worden gemaakt. Onverminderd eventuele andere 
regelgeving, kan openbaarmaking achterwege blijven wan-
neer dat de vennootschap ernstig zou schaden vanwege de 
aard van de overeenkomst en/of de bedoelde gevolgen. 
k. Afsluitend is openbaarmaking vereist van overeenkom-
sten tussen de vennootschap en haar bestuurders of werk-
nemers, indien deze in een vergoeding voorzien wanneer 
vanwege een openbaar overnamebod ontslag wordt geno-
men, zonder geldige reden tot ontslag wordt overgegaan of 
wanneer een eind komt aan de arbeidsverhouding. Dergelij-
ke vergoedingen kunnen de overnamekosten (aanzienlijk) 
verhogen. In verband met deze verplichting is zoveel moge-
lijk aansluiting gezocht bij de bewoording van artikel 2:383c 
BW. 
De verschillende onderdelen van artikel 10 lid 1 van de 
richtlijn zijn opgenomen in artikel 1 lid 1 van het besluit. 
Daarbij is dezelfde nummering aangehouden. De open-
baarmaking van de desbetreffende informatie via het jaar-
verslag volgt uit de aanhef van artikel 1 lid 1. Daarmee is 
aan artikel 10 lid 1 en lid 2 van de richtlijn voldaan. 
Lid 3 van artikel 10 van de richtlijn schrijft voor dat het be-
stuur van de vennootschap een toelichtend verslag over de 
kwesties die in lid 1 zijn opgenomen, voorlegt aan de jaar-
lijkse algemene vergadering. Dit moet de algemene verga-
dering in staat stellen om – op basis van voldoende informa-
tie – van gedachten te wisselen met het bestuur over de 
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(potentiële) zeggenschapsverhoudingen in de vennoot-
schap. De richtlijn laat de lidstaten vrij in de wijze waarop dit 
verslag van het bestuur aan de algemene vergadering van 
aandeelhouders wordt gepresenteerd. Op grond van het 
onderhavige besluit wordt de toelichting van het bestuur on-
derdeel van het jaarverslag. Boek 2 van het Burgerlijk Wet-
boek behoeft hiervoor niet te worden gewijzigd. Door opna-
me van het verslag van het bestuur in het jaarverslag is te-
vens verzekerd dat de toelichting jaarlijks aan de algemene 
vergadering toekomt (artikel 2:101–102 BW). 
Van de verplichting om informatie te verschaffen zijn de be-
leggingsmaatschappijen waarvan de rechten van deelne-
ming direct of indirect worden ingekocht of terug betaald ten 
laste van de activa van de beleggingsmaatschappij, uitge-
sloten. Dit volgt uit artikel 10 lid 1 aanhef van de richtlijn, in 
samenhang met artikel 1 lid 1 en lid 2 van de richtlijn. De 
beperking van de reikwijdte is neergelegd in artikel 1 lid 3 
van dit besluit. 
 
Stb. 2006, nr. 663 
Dit besluit regelt aspecten die voortvloeien uit de invoering 
van de Wet op het financieel toezicht (hierna ook: Wft), de 
daarmee samenhangende intrekking van de Wet financiële 
dienstverlening (Wfd), de Wet melding zeggenschap in ter 
beurze genoteerde vennootschappen 1996 (Wmz 1996), de 
Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb), de Wet toezicht 
effectenverkeer 1995 (Wte 1995), de Wet toezicht krediet-
wezen 1992 (Wtk 1992), de Wet toezicht natura-uitvaartver-
zekeringsbedrijf (Wtn) en de Wet toezicht verzekeringsbe-
drijf 1993 (Wtv 1993). Daar waar in besluiten naar één van 
deze wetten wordt verwezen, dient hiervoor een verwijzing 
naar de Wft in de plaats te komen. 
In de Wft wordt op een aantal terreinen het begrippenkader 
van het financieel toezicht aangepast. Deze terminologie 
dient ook te worden ingevoerd in verschillende besluiten 
waarin naar deze begrippen wordt verwezen. Dit besluit re-
gelt dit door verwijzingen naar bestaande toezichtwetten te 
vervangen door verwijzingen naar de Wft en door bepaalde 
terminologie aan te passen. Daar waar in besluiten naar één 
van deze wetten wordt verwezen, dient hiervoor een verwij-
zing naar de Wft in de plaats te komen. Ingevolge de Fu-
siewet De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Pensi-
oen- & Verzekeringskamer oefent De Nederlandsche Bank 
(DNB) sinds inwerkingtreding van deze wet alle taken en 
bevoegdheden uit die bij of krachtens enige wet aan de 
Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) zijn toegekend. DNB 
oefent deze taken onder eigen naam uit. De PVK heeft hier-
door opgehouden te bestaan. Daar waar in de besluiten nog 
werd verwezen naar de PVK wordt dit vervangen door DNB. 
Het Besluit bijzondere regeling Llyod’s Underwriters en het 
Besluit van 25 april 1994, houdende ontheffing van de ver-
plichting te beschikken over het minimum bedrag van het 
garantiefonds voor levensverzekeraars worden ingetrokken, 
omdat daarvoor in respectievelijk artikel 1:7 van de Wft en in 
het Besluit prudentiële regels Wft voorzieningen zijn opge-
nomen. 
 
Stb. 2007, nr. 329 
In dit artikel wordt een verschrijving in artikel 1, eerste lid, 
onder c, van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn hersteld. 
 

Stb. 2012, nr. 196 
De wijziging in dit onderdeel betreft een technische aanpas-
sing van artikel 1 van het Besluit artikel 10 overnamericht-
lijn. Verwezen wordt naar de toelichting op Artikel I, onder-
deel B. 
 
De toelichting op art. I, onderdeel B luidde als volgt (red.): 
In dit onderdeel is geregeld dat in artikel 2, eerste lid, van 
het Bob – de in artikel I, onderdelen C, R, U, X en Z van dit 
besluit opgesomde nieuwe – (leden van) artikelen 2a, 18a, 
20a, 22a en 24, derde lid, worden ingevoegd. Dit heeft tot 
gevolg dat de reikwijdte van het nieuwe artikel 2a, waarin de 
«put up or shut up»-regeling is opgenomen en de artikelen 
18a, 20a, 22a en 24, derde lid, waarin de zogenoemde 
standpuntbepaling van doelvennootschappen met zetel in 
het buitenland en een Nederlandse notering is opgenomen 
– zich uitstrekt tot biedingen waarop de Nederlandse bie-
dingsregels van toepassing zijn. 
Ook wordt geregeld dat in artikel 2, tweede lid, van het Bob 
– het in artikel I, onderdeel Z, van dit besluit voorgestelde 
nieuwe – artikel 24, tweede lid, van het Bob wordt inge-
voegd. Dit heeft tot gevolg dat de reikwijdte van het nieuwe 
artikel 24, tweede lid, waarin de zogenoemde standpuntbe-
paling ingeval van een verplicht bod, zich uitstrekt tot Neder-
landse vennootschappen waarvan effecten tot de handel op 
een gereglementeerde markt zijn toegelaten. 
Voorts is in artikel I, onderdeel B, de terminologie met be-
trekking tot gereglementeerde markten in lijn gebracht met 
de thans in de Wft gebruikte terminologie. Door de inwer-
kingtreding van de Wet implementatie richtlijn markten voor 
financiële instrumenten 1  wordt thans in de Wft uitsluitend 
nog gesproken over «gereglementeerde markt». Het Bob is 
op dit punt op enige plaatsen aangepast in lijn met de ratio 
van de betreffende bepalingen. Wellicht ten overvloede 
wordt daarbij opgemerkt dat dergelijke markten – per defini-
tie – gelegen of werkzaam zijn in de Europese Unie of Eu-
ropese Economische Ruimte. 2  Het toepassingsbereik van 
de regelgeving die betrekking heeft op effecten die zijn toe-
gelaten tot «de handel op een gereglementeerde markt», 
zoals de onderhavige biedingsregels, is hierdoor – per defi-
nitie – beperkt tot vennootschappen waarvan effecten tot de 
handel op dergelijke markten in de Europese Unie of Euro-
pese Economische Ruimte zijn toegelaten. 
 
Stb. 2013, nr. 293 
De aanpassingen in de in deze artikelen genoemde beslui-
ten vinden plaats in verband met de wijziging van het begrip 
«beleggingsmaatschappij». 
 
Stb. 2015, nr. 350 
In artikel VII wordt regelgeving van het Ministerie van Veilig-
heid en Justitie aangepast. Dit betreft besluiten waarin de 
grensbedragen van artikel 2:396 en 397 BW worden aange-
past, het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van 
nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag 

 
1  Stb. 2007, 406. 
2  Zie in dit verband ook p. 169–170 van de Memorie van Toe-

lichting bij het voorstel voor de Wet implementatie richtlijn 
markten voor financiële instrumenten (Kamerstuk 31.086, nr. 
3). 
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(Stb. 2004, 747), het Besluit van 26 juli 2008 tot uitvoering 
van artikel 41 van Richtlijn nr. 2006/43/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 
mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarreke-
ningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van 
de Richtlijnen nr. 78/660/EEG en nr. 83/349/EEG van de 
Raad van de Europese Gemeenschappen en houdende 
intrekking van Richtlijn nr. 84/253/EEG van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen (Stb. 2008, 323), het Besluit 
van 1 juni 2010 tot vaststelling van nadere voorschriften om-
trent de inhoud van het jaarverslag van banken (Stb. 2010, 
215), het Besluit van 25 juni 2013, houdende uitvoering van 
de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve be-
heersorganisaties auteurs- en naburige rechten (Stb. 2013, 
260), het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn en het Besluit 
rijksbijdragen IFV. 
 
Artikel 2  
Dit besluit treedt in werking op een bij konink-
lijk besluit te bepalen tijdstip. 
Stb. 2006, nr. 191 
Op grond van artikel 2:391 lid 6 BW wordt het parlement 
gedurende vier weken in de gelegenheid gesteld om op-
merkingen te maken ten aanzien van dit besluit (voorhang-
procedure). Door de inwerkingtreding bij koninklijk besluit te 
regelen, kan met deze termijn rekening worden gehouden 
bij het bepalen van een geschikte datum van inwerkingtre-
ding. 
 
Artikel 3  
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit arti-
kel 10 overnamerichtlijn. 
Stb. 2006, nr. 191 
Het artikel betreft de citeertitel van het besluit. De citeertitel 
is: Besluit artikel 10 overnamerichtlijn. 
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Nota van toelichting Stb. 2006, nr. 191 
 
Algemeen 
Richtlijn 2004/25/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 21 april 2004 betreffende het openbaar overna-
mebod (hierna: «richtlijn») wordt uitgevoerd door wijziging 
van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede de Wet op 
het financieel toezicht. Een uitzondering betreft artikel 10 
van de richtlijn, dat voornamelijk met dit besluit wordt uitge-
voerd. Op grond van artikel 10 moeten vennootschappen 
waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel op een gere-
glementeerde markt van een lidstaat van de Europese Unie, 
informatie verschaffen over bijvoorbeeld de kapitaalstructuur 
van de vennootschap en de aanwezigheid van aandeelhou-
ders met bijzondere rechten (lid 1). Dergelijke informatie kan 
van wezenlijk belang zijn voor een persoon die overweegt 
een (aanzienlijk) belang in de vennootschap te verwerven. 
Hij kan daardoor een betere inschatting maken van de zeg-
genschapsverhoudingen in de vennootschap. De desbetref-
fende inlichtingen moeten worden bekendgemaakt in het 
jaarverslag (lid 2). Ook moet het bestuur van de vennoot-
schap een toelichtend verslag voorleggen aan de algemene 
vergadering, in welk verslag wordt ingegaan op de verstrek-
te inlichtingen (lid 3). 
Op grond van artikel 2:391 lid 5 BW kunnen bij algemene 
maatregel van bestuur nadere eisen worden gesteld aan het 
jaarverslag. Van deze mogelijkheid is eerder gebruik ge-
maakt bij de aanwijzing van de Nederlandse corporate go-
vernance code als gedragscode betreffende goed onder-
nemingsbestuur voor Nederlandse beursvennootschappen 
(Besluit van 23 december 2004, Stb. 2004, 747). Op grond 
van artikel 2:391 lid 5 BW kunnen ook andere voorschriften 
ten aanzien van het jaarverslag worden vastgesteld. Het ligt 
voor de hand van deze mogelijkheid gebruik te maken in 
verband met artikel 10 van de richtlijn, omdat de desbetref-
fende bepaling gedetailleerd van aard is en de verplichting 
om inlichtingen te verschaffen uitsluitend rust op vennoot-
schappen waarvan effecten – samengevat – beursgeno-
teerd zijn. Voor wat betreft de soort effecten wordt aange-
sloten bij de reikwijdte van de wet tot uitvoering van de richt-
lijn openbaar overnamebod. Het gaat om vennootschappen 
waarvan aandelen en/of certificaten van aandelen die met 
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven (hierna: 
certificaten), zijn toegelaten tot de handel op een geregle-
menteerde markt. Dit is verwoord in de aanhef van artikel 1 
van het besluit. 
De uitvoering van artikel 10 van de richtlijn kan voor Neder-
landse beursvennootschappen leiden tot enige administra-
tieve lasten. Er zijn op dit moment ongeveer 190 van derge-
lijke vennootschappen. Het jaarverslag moet de door de 
richtlijn bepaalde informatie verschaffen. De informatie zal 
elk jaar moeten worden opgenomen, maar zal in beginsel 
niet jaarlijks aan grote wijzigingen onderhevig zijn. De admi-
nistratieve lasten zijn dan beperkt. Er worden overigens 
geen informatieverplichtingen aan de vennootschap opge-
legd die niet voortvloeien uit de richtlijn. Of de informatie-
verplichting van artikel 10 voor een specifieke beursven-
nootschap leidt tot hogere administratieve lasten dan tot op 
heden, kan in zijn algemeenheid niet worden aangegeven. 

Dat hangt er vanaf of de vennootschap reeds uit eigen be-
weging vergelijkbare informatie verstrekt. Ook zal informatie 
terzake de voorschriften voor benoeming of ontslag van be-
stuurders en commissarissen en de wijziging van de statu-
ten reeds onderdeel zijn van de statuten. Voorts is relevant 
òf de vennootschap partij is bij bijvoorbeeld een overeen-
komst met een «change of control» bepaling of een over-
eenkomst met een clausule betreffende beëindiging van het 
dienstverband met een bestuurder of werknemer naar aan-
leiding van een openbaar bod. Dergelijke overeenkomsten 
moeten in het jaarverslag worden gemeld. Zijn dergelijke 
overeenkomsten er niet, dan kan melding achterwege blij-
ven. De verwachting is dat bedoelde 190 beursvennoot-
schappen de gevraagde informatie relatief eenvoudig kun-
nen verzamelen en verwoorden in het jaarverslag. Daarmee 
zal naar schatting enkele mandagen per jaar gemoeid zijn. 
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