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TOELICHTING BIJ HET 

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 

Randstad Holding N.V., 

gevestigd te Amsterdam. 

 

 

d.d. 13 februari 2018 zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd  

aan de op 27 maart 2018 te houden algemene vergadering van 

 aandeelhouders van de vennootschap. 
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TOELICHTING  

bij het voorstel tot statutenwijziging van Randstad Holding N.V. (Randstad),  d.d. 13 februari 

2018 zoals dit ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de op 27 maart 2018 te houden 

algemene vergadering van aandeelhouders 

 

1. Algemeen 

 

Voorgesteld wordt de statuten van de vennootschap te wijzigen in verband met de integratie van de 

Randstad groeup, om een algemene modernisering van de statuten te bewerkstelligen en vanwege 

onderstaande wetswijzigingen: 

 

-  Wet van 6 juni 2011 (die op 1 januari 2013 van kracht is geworden) tot wijziging van Boek 2 van 

het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in 

naamloze en besloten vennootschappen (Wet bestuur en toezicht); en 

-  Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (die op 1 november 2015 van kracht is geworden). 

 

Ook worden een aantal wijzigingen voorgesteld van meer technische aard, onder andere in verband met 

aangepaste wet- en regelgeving.  

 

Deze toelichting is een aanvulling op de toelichting die is opgenomen in de derde kolom van het 

voornoemde voorstel tot statutenwijziging van DSM, en vormt tezamen daarmee de volledige 

toelichting.  

 

2. Integratie van de Randstad groep 

 

De verschillende bedrijfsonderdelen en vennootschappen van de Randstad groep intensiveren hun 

wereldwijde samenwerking. De tophoudster wordt meer en meer een geïntegreerd onderdeel van de 

groep als geheel, in plaats van de traditionele houderstervennootschap die het eens was. Om deze 

veranderde rol in de groep te benadrukken, wordt de naam van de vennootschap veranderd van 

“RANDSTAD HOLDING nv” in “Randstad N.V.” (art. 1) en wordt in het doel van de vennootschap 

een beschrijving van de activiteiten van de groep opgenomen (art. 2). 

 

3.  Modernisering van de statuten 

 

We maken van de gelegenheid gebruik om de statuten in lijn te brengen met hedendaagse standaarden, 

wetten en gebruiken. Dit betekent, in aanvulling op hetgeen hieronder in paragraaf 4 en 5 is beschreven:  

 

a. Archaïsch Nederlands taalgebruik wordt vervangen door moderne begrippen, samen met andere 

tekstuele verhelderingen door het document heen; 

b. Verwijdering van de duur waarvoor de vennootschap is aangegaan (art. 3) aangezien dit vanwege 

een wetswijziging overbodig is geworden; 

c. Een heldere beschrijving van de bestaande praktijk waarin de algemene vergadering het bestuur 

machtigt te besluiten tot het uitgeven van aandelen en uitsluiten van voorkeursrechten, met 

goedkeuring van de RvC (art. 4 lid 2 en 3);   

d. Verwijdering van een verwijzing naar de Wet giraal effectenverkeer die overbodig is geworden 

(art. 4 lid 14) 
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e. Verwijdering van de leeftijdsgrens voor commissarissen, omdat dit als leeftijdsdiscriminatie 

ervaren kan worden (art. 9); 

f. Verwijdering van de mogelijkheid een winst-afhankelijke beloning toe te kennen aan de 

commissarissen (art. 13) en van de limitering van het aantal herbenoemingen (art. 14) in lijn met 

de Nederlandse Corporate Governance Code die in 2016 werd vastgesteld; 

g. Update die weergeeft dat de RvC tegenwoordig drie commissies kent in plaats van twee (art. 15); 

h. Update van de gegevens die jaarlijks op de agenda van de algemene vergadering staan, in lijn met 

de nieuwe Corporate Governance Code (art. 19); en 

i. Update van de termijn waarna bepaalde aandeelhouders een algemene vergadering bijeen kunnen 

roepen, in lijn met de huidige wet (art. 20). 

 

 

4.  Het bestuur en toezicht; corporate governance 

 

Ingevolge de Wet bestuur en toezicht is onder meer de tegenstrijdig-belangregeling voor leden van de 

raad van bestuur gewijzigd. Ook is door deze wet een tegenstrijdig-belangregeling voor leden van de 

raad van commissarissen geïntroduceerd. De kern van deze regelingen is dat een lid van de raad van 

bestuur of raad van commissarissen met een direct of indirect persoonlijk belang ten aanzien van een 

onderwerp dat voor besluitvorming voorligt, niet mag deelnemen aan de beraadslaging en 

besluitvorming over dat onderwerp indien zijn/haar persoonlijk belang in strijd is met het belang van de 

vennootschap en de daarmee verbonden onderneming. 

 

In dit verband worden nieuwe leden 8, 9 en 10 toegevoegd aan art. 10 en wordt art. 17 lid 10 

bijgewerkt. 

 

Verder wordt voorgesteld om art. 11 te wijzigen, welke bepaling nog de inmiddels vervallen wettelijke 

vertegenwoordigingsregeling reflecteert. Onder het huidige recht zijn bestuurders met een (potentieel) 

tegenstrijdig belang nog steeds bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. 

 

3. Implementatie Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening 

 

Ingevolge Artikel I onderdeel A van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is de wettelijke term 

jaarverslag gewijzigd in bestuursverslag.  

 

Art. 16, 19 en 27 worden aangepast aan de wettelijke terminologie.  

 

4. Machtiging 

 

Het voorstel tot statutenwijziging houdt mede in het verlenen van machtiging aan ieder lid van de Raad 

van Bestuur, de secretaris van de vennootschap, de directeur Juridische Zaken van de vennootschap, 

alsmede aan iedere (kandidaat-)notaris, paralegal en notarieel medewerker van Allen & Overy LLP, 

advocaten, notarissen en belastingadviseurs te Amsterdam, en om die akte te doen passeren. 
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