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Hoofdstuk 11. Mogelijkheden voor
“regulatory competition” bij
publicatieverplichtingen (I): “issuer choice”

1.

Het (voor)uitzicht op “regulatory competition” op het terrein
van de publicatieverplichtingen: 3 varianten

Er kan bij de publicatieverplichtingen voor beursvennootschappen in uiteenlopende vormen “regulatory competition” plaatsvinden. Ik onderscheid daarbij
een drietal mogelijkheden. Een eerste mogelijkheid is dat “regulatory competition” plaatsvindt omdat aan beursvennootschappen keuzevrijheid wordt gegeven om zelf het toepasselijke effectenrecht te bepalen. Dit wordt “issuer
choice” genoemd en in dit hoofdstuk besproken. De tweede mogelijkheid is dat
“regulatory competition” plaatsvindt als gevolg van competitie tussen effectenbeurzen.1 Een derde vorm houdt verband met de mogelijkheden die binnen het
Europees (effecten)recht bestaan om te komen tot “regulatory competition” op
het terrein van de publicatieverplichtingen.2

2.

Keuzevrijheid voor beursvennootschappen: opkomst van de
“issuer choice” stroming

Gedurende lange tijd is in de Amerikaanse literatuur nauwelijks aandacht
geweest voor het vraagstuk of bij de totstandkoming van effectenrechtelijke
regelgeving ruimte zou moeten zijn voor “regulatory competition”.3 Wat het
opleggen van publicatieverplichtingen aan beursvennootschappen betreft bestond daarbij in nog mindere mate aandacht. Aan het einde van de jaren ’90 van
de vorige eeuw, ruim zestig jaar nadat de eerste Amerikaanse federale
effectenrechtelijke wetten zijn aangenomen, ontbrandt het debat over deze

1.
2.
3.

Hieraan besteed ik aandacht in hoofdstuk 12.
Deze mogelijkheid bespreek ik in hoofdstuk 13.
Zie Jackson (2001), p. 655. De, in omvang niet erg grote, kritiek op de federale
publicatieverplichtingen zag met name op de vraag of het opleggen van de
publicatieverplichtingen de werking van de Amerikaanse effectenmarkt had verbeterd. Op
de vraag of regulering door middel van federale wet- en regelgeving wenselijk was, werd
hooguit impliciet aandacht besteed. Uit Fleischer (1965), p. 1172 e.v., kan overigens worden
afgeleid dat wel enige kritiek bestond over de (te) vergaande verstoring van de balans tussen
statelijke en federale wetgeving.
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vraag echter wel – en in volle hevigheid.4 Eén van de aanstichters van dit debat
is Romano.5 Na haar eerdere pleidooien over de positieve bijdrage van de
“regulatory competition” tussen de Amerikaanse staten voor de rechten van
aandeelhouders in het statelijke vennootschapsrecht, poneert zij in 1998 de
stelling dat voor de toepasselijkheid van het effectenrecht beursvennootschappen eveneens (meer) keuzevrijheid zouden moeten hebben.6 Deze keuzevrijheid
zou zowel zou moeten zien op de effectenrechtelijke registratieverplichtingen
en de doorlopende publicatieverplichtingen, als op de anti-fraudebepalingen.
In de kern houdt deze keuzevrijheid in dat beursvennootschappen zelf zouden
moeten kunnen bepalen welke – in het effectenrecht ingebedde – publicatieverplichtingen op hen van toepassing zijn.7 Dit kan worden gerealiseerd door in
de bestaande federale wetgeving als optie op te nemen dat (beurs)vennootschappen zelf kunnen kiezen voor toepasselijkheid van de federale wet- en
regelgeving, dan wel voor de toepasselijkheid van effectenrechtelijke wet- en
regelgeving van een bepaalde staat. Dat zou bijvoorbeeld de staat kunnen zijn
waarin de vennootschap is geïncorporeerd.8 Dit laatste aspect van het voorstel
van Romano heeft overigens tot gevolg dat de door haar voorgestelde keuzevrijheid voor de toepasselijkheid van het effectenrecht verder gaat dan de
keuzemogelijkheid die Amerikaanse vennootschappen hebben bij de keuze
voor het toepasselijke vennootschapsrecht. In dat geval wordt immers het

4.

5.

6.
7.

8.
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Zie Jackson (2001), p. 659. Hij spreekt over “one of the hottest topics in legal academics
in the corporate field over the past few years.” Het meest vergaande voorstel is daarbij
gedaan door Mahoney. Hij stelde in 1997 voor om de effectenbeurzen regelgevende
bevoegdheden (terug) te geven, aangezien daarmee de grootste voordelen van competitie
zouden worden behaald. Vgl. Mahoney (1997), p. 1455. Hierover merkt Cox (1999),
p. 1230, op: “the closest commentator to being a traditionalist is Professor Paul Mahoney”.
Jackson (2001), p. 660-661, stelt: “[a]n even more radical school of thought (…) would, in
the United States, turn back the clock nearly a full century”. De opvattingen van Mahoney
hebben geen voet aan de grond hebben gekregen in de Verenigde Staten van Amerika. En
evenmin in de Europese Unie; door een aantal uit het FSAP voortvloeiende richtlijnen zijn
de (zelf)regulerende bevoegdheden van effectenbeurzen eerder af- dan toegenomen (waarover Hijink (2006b), p. 460-461). Ik besteed aan Mahoney’s voorstellen om die reden geen
verdere aandacht.
Romano (1998). Tung (2004), p. 3, in voetnoot 10, wijst er overigens op dat waarschijnlijk
Choi/Guzman in 1996 de eersten waren die de suggestie deden voor “regulatory competition” op het terrein van het effectenrecht. Zie – voor de eerste gedachten hieromtrent – Choi/
Guzman (1996).
Romano (1998), p. 2363, spreekt zelf over “a natural extension of the literature on state
competition for corporate charters”.
Zie Romano (1998), p. 2361. Daar merkt zij ook op dat de regulering van bij de
effectenmarkten betrokken tussenpersonen buiten de reikwijdte van haar voorstellen valt.
De kern van Romano’s voorstellen ziet overigens op de (federale) publicatieverplichtingen,
aldus ook Fox (1999b), p. 1338.
Romano (1998), p. 2361-2362.
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toepasselijk recht bepaald door de statutaire zetel van de vennootschap, terwijl
in Romano’s voorstel volledige keuzevrijheid voor ieder stelsel van effectenrechtelijke wet- en regelgeving bestaat.9
Ongeveer tegelijkertijd met het voorstel van Romano werd, tegen de achtergrond
van de toenemende internationalisering van het effectenverkeer, ook door enkele
andere auteurs voorgesteld om het toepassingsbereik van de Amerikaanse
federale effectenrechtelijke wet- en regelgeving aan te passen.10 Ook door anderen
an Romano wordt daarbij betoogd om beursvennootschappen meer
keuzevrijheid te geven.11 Hiermee is de “issuer choice” stroming – en het debat
daarover – geboren.12

3.

Het principe van “issuer choice”

De kerngedachte van de “issuer choice” stroming is dat als uitvloeisel van de
mogelijkheid voor beursvennootschappen om te kiezen welke publicatieverplichtingen op hen van toepassing zijn, tussen verschillende landen of staten
9.

10.

11.

12.

Vgl. de uitwerking van Romano’s voorstel in Romano (1998), p. 2408-2411. Als aanknopingspunten ter bepaling van welke staat het effectenrecht van toepassing kan zijn, noemt zij
naast de (door haar verworpen) mogelijkheid om aan te sluiten bij de staat waarin een
beursvennootschap zijn werkelijke zetel heeft (“the issuer’s principal place of business”), de
staat van incorporatie van de beursvennootschap en de mogelijkheid van een staat naar
keuze (door middel van een “choice-of-law clause approach”). Over het ruime aantal
keuzemogelijkheden van het model van Romano: Coffee (2002c), p. 1730 en – uitgebreid –
Tung (2004), p. 11 e.v.
Zie bijvb. Fox (1997). Hij bepleit een model waarbij uitsluitend aan het land van herkomst
van een beursvennootschap de bevoegdheid toekomt om de publicatieverplichtingen van die
beursvennootschap te reguleren. Fox hanteert daarbij overigens, in ieder geval als het gaat
om beursvennootschappen waarvan hij meent dat zij de Amerikaanse nationaliteit hebben,
wel een ruime definitie. Vgl. Fox (1997), op p. 2617: “[i]ssuers that I categorize as U.S.
nationals – those with their economic center of gravity in the United States – are generally
subject to the U.S. regime.” Een ander voorbeeld is Geiger (1997), die internationale
harmonisering van de (effectenrechtelijke) publicatieverplichtingen bepleit.
Zie Choi/Guzman (1998). Zij bepleiten voor “portable reciprocity” en omschrijven dit, op
p. 907, als “a regulatory regime that focuses on regulatory competition and gives issuers and
investors the ability to choose the law that governs their transactions”, waarbij “issuers may
select the law of any participating country regardless of the physical location of the
securities transaction.”
Tot de aanhangers van de “issuer choice” stroming worden vooral Romano en Choi/Guzman
gerekend. Met name tussen Romano en Fox hebben stevige discussies over dit onderwerp
plaatsgevonden. Vgl. Romano (2001), resp. Fox (2001) en Fox e.a. (2003). Zie voor een
kritische bespreking van de ideeën van Choi/Guzman en Romano: Cox (1999), p. 1229-1243
en Coffee (2002c). Zie voor (kritische) overzichten van het “issuer choice” debat verder:
B. Black (2001), p. 843 e.v., Jackson (2001), p. 659-663, Tung (2002) en (2004) en Ferran
(2004a), p. 50-57, tevens over de relevantie van deze discussie voor de Europese regelgeving.
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een “regulatory competition” zal ontstaan in de vormgeving van de publicatieverplichtingen. Dit heeft tot gevolg dat de mate waarin verplichtingen voor
beursvennootschappen tot stand worden gebracht om informatie te publiceren
beter zullen aansluiten bij de wensen van zowel beursvennootschappen als
investeerders. Dat geldt ook voor de wijze waarop dergelijk, eventuele,
verplichtingen worden vormgegeven, aldus de aanhangers van de “issuer
choice” stroming.13
Over de onderliggende reden(en) waarom deze “regulatory competition” zal
leiden tot beter vormgegeven publicatieverplichtingen verschillen de tot deze
stroming behorende auteurs, Romano enerzijds en Choi/Guzman anderzijds,
onderling echter van mening. In de visie van Romano leidt “regulatory
competition” op het terrein van de publicatieverplichtingen, tot een “race to
the top” voor investeerders. Zij merkt op dat “[i]n a competitive regulatory
system, undesirable mandatory policies cannot be maintained over time,
because they are not enforceable: Firms will migrate to the regulatory regime
that does not impose such mandates”, waardoor “adoption of the market
approach to securities regulation will weed out inefficiencies in the federal
regime, by permitting capital market participants to establish a new regulatory
equilibrium with a mix of enabling and mandatory provisions, if that is what
investors prefer.”14
Choi/Guzman nemen daarentegen het standpunt in dat in theorie “in a world in
which all issuers and all investors are the same (meaning that all issuers present
the same risk to investors and all investors have the same attitude toward risk),
there can exist either a race-to-the-top or a race-to-the-bottom.”15 Omdat, zoals
zij opmerken, in de praktijk de risicoprofielen van beursvennootschappen en de
mate van risico-aversie van investeerders echter uiteen zullen lopen, kan
worden aangenomen dat “different issuers and investors will prefer different
regimes.”16 De, als gevolg van “issuer choice”, te verwachten “regulatory
competition” in de vormgeving van de publicatieverplichtingen zal leiden tot
een grotere verscheidenheid in de vormgeving van publicatieverplichtingen
tussen uiteenlopende landen. Die grotere verscheidenheid leidt ten slotte tot een
optimalisering van de (vormgeving van de) publicatieverplichtingen voor
afzonderlijke beursvennootschappen en investeerders.17
13.
14.
15.
16.
17.
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Vgl. bijvb. Romano (1998), p. 2372-2373 en Choi/Guzman (1998), p. 916.
Romano (1998), p. 2373.
Choi/Guzman (1998), p. 916
Choi/Guzman (1998), p. 916-917.
Zie Choi/Guzman (1998), p. 916. Zij merken op dat “for particular investors and issuers an
optimal level of securities regulation exists. Investors and issuers will value all regulations
whose value in terms of reducing informational asymmetries exceeds the expense such
regulations impose on issuers” en vervolgens (p. 917) dat “[t]he returns on investment in !
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4.

Kanttekeningen bij “issuer choice” en de daaraan ten
grondslag liggende aannames

Op de “issuer choice” stroming is veel kritiek gekomen. Deze spitste zich met
name toe op de daaraan ten grondslag liggende aannames. De meest fundamentele kritiek op de “issuer choice” stroming, onder andere van Fox18, was gericht
op de door Romano verdedigde versie van de “issuer choice” stroming. Dat wil
zeggen: op de versie waaraan de aanname ten grondslag ligt dat “regulatory
competition” op het gebied van de vormgeving van de publicatieverplichtingen
zal leiden tot een “race to the top”.
Dat de kritiek met name op de aannames van Romano is gericht, is niet
verwonderlijk. De door Romano geponeerde aannames impliceren uiteindelijk
namelijk dat (wellicht) geen economische rechtvaardigingsgronden bestaan
voor het opleggen van de verplichting aan beursvennootschappen om informatie te publiceren.19 In feite kan Romano’s onderbouwing van het “issuers
choice” model daarmee worden gezien als een (hernieuwde) voorzetting van
het debat over het bestaan van de economische rechtvaardigingsgronden voor
het opleggen van publicatieverplichtingen.20

18.
19.

20.

the different regimes will adjust such that the supply of issues is equal to the demand under
each regime.” Over het onderscheid tussen de uiteenlopende uitgangspunten van, enerzijds,
Romano en, anderzijds, Choi/Guzman: Tung (2002), p. 1384-1385 en Tung (2004), p. 3-4
en p.12-13.
Vgl. Fox (1999b) en (2001) en Fox e.a. (2003).
Indien immers wordt aangenomen dat “regulatory competition” tot een “race to the top” leidt
en, als gevolg van de mogelijkheid van “issuer choice”, de overgrote meerderheid van de
beursvennootschappen kiest voor een rechtstelsel dat voorziet in maximale flexibiliteit om
informatie te publiceren – bijvb. geen verplichting om informatie te publiceren, maar de
mogelijkheid om contractueel met investeerders overeen te komen welke hoe(veel) informatie aan hen zal worden verstrekt – dan zou daarmee zijn aangetoond dat de vormgeving
van de huidige federale Amerikaanse publicatieverplichtingen niet in het belang van
investeerders is.
In deze zin: Cox (1999), p. 1232 en Hannes (2004), p. 707. In hoofdstuk 15 kom ik op dat
debat terug. Relevant in dit kader is overigens dat de oorspronkelijke voorstellen van Fox en
Romano, gericht op verbetering van het toepassingebereik van effectenrechtelijke wet- en
regelgeving bij grensoverschrijdende effectentransacties, dicht bij elkaar (kunnen) liggen.
De door Fox in 1997 voorgestelde oplossing, hiervoor in voetnoot 10 genoemd, om
uitsluitend aan het land van herkomt van een beursvennootschap de bevoegdheid toe te
kennen om de publicatieverplichtingen van die beursvennootschap te reguleren kan immers
samenvallen met de door Romano voorgestelde oplossing om een beursvennootschap te
laten kiezen (de beursvennootschap kan immers voor regulering door zijn land van herkomst
kiezen). Ook Romano (1998), p. 2426, constateert dit. Zij constateert daarbij tevens dat zij
en Fox echter fundamenteel van inzicht verschillen over de aannames die ten grondslag
liggen aan hun uiteindelijke voorstellen. Hetgeen, zo zou ik willen toevoegen, tot gevolg !
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Naast kritiek op deze aannames, worden echter ook kanttekeningen geplaatst bij
andere vooronderstellingen die aan de “issuer choice” modellen ten grondslag
liggen. Het gaat daarbij niet alleen om kanttekeningen bij vooronderstellingen
die met “de vraagzijde” van “regulatory competition” – de te verwachten
gedragingen van en prikkels voor beursvennootschappen en investeerders –
verband houden.21 Ook worden twijfels geplaatst bij de aannames over de
“aanbodzijde” van deze competitie. Dat wil zeggen: of voor wet- en regelgevers
en toezichthouders van staten en landen wel (voldoende) prikkels bestaan om
met elkaar in competitie te treden bij het tot stand brengen van publicatieverplichtingen voor beursvennootschappen.22 Daarmee hangt samen dat, anders
dan bij de “regulatory competition” tussen de Amerikaanse staten om incorporaties van vennootschappen, in het grensoverschrijdende effectenverkeer tussen
landen (tot op heden) geen overeenstemming bestaat over de wenselijkheid dat
beursvennootschappen slechts onderworpen zullen zijn aan de effectenrechtelijke wet- en regelgeving van één land of staat.23 Bovendien wordt door
sommige auteurs betwijfeld of voor wet- en regelgevers van landen wel prikkels

21.

22.

23.
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heeft gehad dat de in de jaren daarna volgende discussie tussen Fox en Romano zich heeft
toegespitst op beider aannames en niet (meer) op de uiteindelijke uitkomsten. Dat de
oorspronkelijke ideeën van Fox en Romano dicht bij elkaar lagen kan ook worden afgeleid
uit Cox (1999), p. 1229. Hij noemt daar in één adem de voorstellen van Fox en Romano:
“[b]oth Professors Roberta Romano and Merritt Fox call for disclosure standards to be set by
the state or nation of the issuer’s domicile.” Cox voegt daaraan toe (p. 1229-1230) dat “[t]he
most aggressive approach is that of Professors Choi and Guzman, who set forth a system of
"portable reciprocity" in which issuers may freely choose from among any regime’s
disclosure requirements.” Cox miskent daarmee echter dat ook in het model van Romano
“onbeperkte” keuzevrijheid bestaat. Romano (1998), p. 2364, zelf noemt haar oplossing
overigens (slechts) een “intermediate position”.
Zie Coffee (2002c), p. 1730-1731: “corporations may not adopt the efficient legal rule that
maximizes share value by opting into the most favorable legal regime because doing so
might not be in the interest of controlling shareholders.” Zie ook de argumenten – en
verwijzingen – in Ferran (2004a), p. 37-38. Zij noemt o.m. het ontstaan van
handhavingsproblemen.
Zo betwijfelt Cox (1999), op p. 1232, of er überhaupt voldoende jurisdicties zijn die de
competitie aan zullen gaan. Zie ook Tung (2002), p. 1386 e.v. Hij merkt op dat er weinig
redenen lijken te zijn waarom bestaande landen, of hun toezichthouders, hun monopolie op
regulering van de publicatieverplichtingen van beursvennootschappen op zouden geven.
Vgl Tung (2002), p. 1388 en Tung (2004), p. 26. Hij spreekt over (het ontbreken van)
internationale overeenstemming over een “choice of law rule”. Een dergelijke conflictenrechtelijke regel, die de basis vormt voor de mogelijkheid van competitie, bestaat in de
Verenigde Staten van Amerika wel op het terrein van de “regulatory competition” om
incorporaties (in de vorm van de “internal affairs” doctrine). Ook Romano (2001), p. 9.
onderkent het ontbreken van deze overeenstemming. Ter nuancering merk ik op dat wel
enige mate van overeenstemming lijkt te bestaan tussen de Amerikaanse en Europese
toezichthouders over de bevoegdheidsverdeling bij het toezicht op, en de toepasselijke
regelgeving op, beursvennootschappen waarvan zowel in de Verenigde Staten van Amerika
en in Europa effecten tot de handel op een effectenbeurs zijn toegelaten. Vgl. de in !
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bestaan om een dergelijke herverdeling van bevoegdheden overeen te komen.
Een belangrijke rol speelt daarbij dat beursvennootschappen die zijn gevestigd
in landen met grote en liquide effectenmarkten de (primaire) toelating tot de
handel op die effectenmarkten nauwelijks willen (of kunnen) ontlopen24,
waardoor het in ieder geval voor deze toezichthouders van) landen aantrekkelijk
is om als uitgangspunt van de reikwijdte van hun effectenrechtelijke wet- en
regelgeving een territoriaal toepassingsbereik te handhaven.25
Bij de “issuer choice” stroming plaatst Coffee een kanttekening waarbij een
verbinding wordt gelegd tussen “regulatory competition” en de “law matters”
these. Coffee merkt namelijk op dat “[a]lthough regulatory competition may be
a cure for overregulation, it tends to aggravate underregulation.”26 Wanneer er
vervolgens vanuit wordt gegaan, hetgeen ook Choi doet, “that ‘strong’ law is a
precondition to financial development”, dan leidt dit tot de conclusie dat “one
should reject regulatory arbitrage as a means of creating stronger law”, aldus
Coffee.27

24.

25.

26.

27.

hoofdstuk 1 en 2 besproken bijzondere regimes voor “buitenlandse” resp. “uit een derde
land afkomstige” beursvennootschappen, de tendens naar convergentie tussen US GAAP en
IFRS en het vooruitzicht op erkenning van de IFRS voor de inrichting van de financiële
verslaggeving door de SEC.
Zie Tung (2004), p. 27-30. Tung noemt daarbij, op p. 28, de zogenoemde “home bias
puzzle”. Zie ook mijn opmerkingen in § 2.3 van hoofdstuk 2, met verwijzingen naar Fox
(1997), p. 2622-2623 en Romano (1998), p. 2397. Tung wijst erop, met een verwijzing naar
Jackson/Pan (2001), p. 678-679, voetnoot 70, dat dit ook geldt voor Europese beursvennootschappen. Voor Europese beursvennootschappen ligt de situatie naar mijn mening
iets genuanceerder. Daarnaast heeft de afgelopen jaren een aantal Amerikaanse beursvennootschappen voor toelating tot de handel op de effectenbeurs van Londen gekozen en
niet op een effectenmarkt in de Verenigde Staten van Amerika (aldus Zingales (2006), p. 2).
Dit doet eveneens afbreuk doet aan het betoog van Tung.
Aldus Tung (2004), p. 29-30 en op p. 31. In de praktijk geldt deze “monopoliepositie”
vooral voor de effectenmarkten van de Verenigde Staten van Amerika en het Verenigd
Koninkrijk, schrijft Tung Tegen zijn zienswijze kan echter worden ingebracht dat, in ieder
geval sinds de voltooiing van het FSAP, niet meer gesproken kan worden van een
“monopoliepositie” voor een Europese effectenmarkt gebaseerd op een territoriaal toepassingsbereik van de effectenrechtelijke regelgeving. Weliswaar is immers het toepassingsbereik van de (geharmoniseerde) Europese regelgeving – in beginsel – nog steeds territoriaal
bepaald, maar dat geldt niet voor het toezicht op de naleving van die regelgeving.
Coffee (2002c), p. 1734. Hij heeft dit verder uitgewerkt in Coffee (2002b), p. 83-84. Hij
schrijft daar dat de keuze van één beursvennootschap op een bepaalde effectenmarkt voor
een effectenrechtelijk stelsel van wet- en regelgeving met “underregulation” weliswaar kan
leiden tot afdoende marktreactie ten aanzien van die beursvennootschap (dat wil zeggen een
lagere waardering van die effecten), maar daarmee niet het negatieve externe (uitstralings)
effect is opgelost dat daardoor ook alle andere beursvennootschappen op diezelfde effectenmarkt lager gewaardeerd zullen kunnen worden.
Coffee (2002c), p. 1736.
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5.

De invloed van de “issuer choice” stroming in de praktijk

Ondanks de soms vurige pleidooien voor “issuer choice”, zijn de aanhangers
van die stroming er in de afgelopen tien jaar niet in geslaagd wet- en
regelgevers van de superioriteit van hun modellen te overtuigen. Nu hadden
de aanhangers van de “issuer choice” stroming, tegen de achtergrond van de
“boekhoudschandalen” van het begin van deze eeuw, ook een wat “unfortunate
timing in publishing”.28 De Sarbanes Oxley Act of 2002 alsmede de maatregelen in het FASP hebben eerder geleid tot een verdergaande harmonisering
van de publicatieverplichtingen, dan tot een toename van de keuzemogelijkheden voor beursvennootschappen.29

28.

29.

206

In deze zin Cross/Prentice (2006), p. 336, over het in 2000 gepubliceerde voorstel van Choi
om het effectenverkeer te dereguleren en meer te vertrouwen op de reputatie van bij
effectentransacties betrokken partijen.
Voor Europese beursvennootschappen ligt dit echter genuanceerder. Parallel aan de toegenomen (volledige) harmonisering van de publicatieverplichtingen zijn immers de mogelijkheden tot re-incorporatie eveneens toegenomen. Zie hierover ook hoofdstuk 13.

