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Wat  gaan  we  doen?

1.  Update	  1:	  de	  beursintroducJe	  ABN	  AMRO	  en	  loyaliteitszeggenschap	  

2.  Update	  2:	  gelijke	  behandeling	  van	  cerJficaathouders	  

3.  Update	  3:	  de	  weSekst	  van	  art.	  2:92	  en	  201	  lid	  3	  BW	  

4. 	  Vragen	  /	  discussie	  



Update  1:  ABN  AMRO  en  het  loyaliteitsaandeel



BeursintroducDe  ABN  AMRO?



Loyaliteitszeggenschap?



Loyaliteitsaandelen

•  loyaliteitsdividend	  

•  loyaliteitszeggenschap	  



Gelijkheid  van  aandelen



Gelijke  rechten  en  plichten

•  Art.	  201	  lid	  1:	  aan	  alle	  aandelen	  zijn	  gelijke	  rechten	  en	  verplich:ngen	  verbonden	  in	  verhouding	  tot	  
het	  nominale	  bedrag.	  

•  Nominale	  bedrag/omvang	  kapitaaldeelname:	  hoogte	  daarvan	  is	  voor	  rechten	  en	  verplichJngen	  
doorslaggevend	  (zie	  Van	  der	  Heijden/Van	  der	  Grinten/Dortmond	  2013,	  nr.	  186	  en	  Asser/Maeijer/
Van	  Solinge	  &	  Nieuwe	  Weme	  2-‐IIA	  2013,	  nr.	  291).	  

•  Uitzondering:	  statuten	  kunnen	  anders	  bepalen	  (regelend	  recht	  –	  voor	  de	  BV	  bijvoorbeeld	  art.	  216	  
lid	  6	  en	  7	  en	  228).	  

•  Lid	  1	  regelt	  relaJe	  tussen	  aandeelhouders	  en	  de	  vennootschap.	  
•  Lid	  1	  regelt	  niet	  rechten	  en	  verplichJngen	  die	  de	  aandeelhouders	  zelf	  of	  de	  aandeelhouders	  
onderling	  betreffen.	  

•  Art.	  201	  vormt	  de	  weSelijke	  basis	  om	  in	  de	  statuten	  aandelen	  van	  een	  bepaalde	  soort	  te	  creëeren	  
(zie	  art.	  178),	  al	  dan	  niet	  voorzien	  van	  een	  aanduiding	  (preferente	  aandelen,	  prioriteitsaandelen,	  
stemrechtloze	  aandelen,	  winstrechtloze	  aandelen,	  aandelen	  met	  beperkt	  of	  meervoudig	  
stemrecht	  etc.).	  



Gelijkheidsbeginsel

•  Art.	  201	  lid	  2:	  dwingend	  recht.	  
•  Aandeelhouders	  of	  cerJficaathouders	  die	  zich	  in	  gelijke	  omstandigheden	  bevinden	  dienen	  door	  
de	  vennootschap	  op	  dezelfde	  wijze	  worden	  behandeld.	  

•  Uitwerking	  van	  vennootschappelijke	  redelijkheid	  en	  billijkheid	  (art.	  8).	  
•  Geen	  schending	  van	  gelijkheidsbeginsel	  indien	  daarvoor	  een	  redelijke	  en	  objecJeve	  
rechtvaardiging	  bestaat	  (HR	  31	  december	  1993,	  NJ	  1994,	  436	  (Verenigde	  Bootlieden)).	  

•  DSM-‐beschikking:	  loyaliteitsdividend	  kan	  in	  strijd	  zijn	  met	  art.	  201	  lid	  2.	  

•  Geen	  gelijke	  omstandigheden	  bij	  cerJficaathouder	  met	  vergaderrecht	  en	  cerJficaathouder	  
zonder	  vergaderrecht	  (wijziging	  van	  de	  wet?).	  

	  



Loyaliteitsdividend

DSM-‐beschikking:	  HR	  15	  december	  2007,	  NJ	  2008,	  105:	  
•  Is	  een	  statutaire	  afwijking	  van	  art.	  92	  lid	  1	  slechts	  mogelijk	  voor	  aandelen	  van	  een	  bepaalde	  
soort?	  

•  HR:	  ‘De	  wet	  verzet	  zich	  niet	  tegen	  een	  regeling	  in	  de	  statuten	  van	  een	  vennootschap	  waarbij	  aan	  
geregistreerde	  aandeelhouders	  onder	  bepaalde	  voorwaarden	  een	  aanvullend	  dividend	  wordt	  
toegekend.	  Een	  dergelijke	  regeling	  mag	  geen	  schending	  van	  het	  beginsel	  van	  gelijkheid	  van	  
aandeelhouders	  opleveren.’	  

•  Dus	  statutaire	  basis	  en	  in	  reglement	  uitgewerkt?	  (Ja:	  Asser	  2-‐IIa	  2013/291	  en	  292.	  Anders:	  
Dortmond,	  Handboek	  2013,	  nr.	  186	  en	  Doorman	  JOR	  2008/11).	  

•  HR	  beantwoordde	  niet	  de	  vraag	  of	  DSM-‐loyaliteitsdividend	  door	  de	  beugel	  kon.	  

•  DSM-‐beschikking	  geldt	  ook	  voor	  de	  BV	  (art.	  201),	  zo	  wordt	  algemeen	  aangenomen.	  
	  



Loyaliteitszeggenschap?



	  



Loyaliteitszeggenschap

Geen	  goed	  idee:	  
•  Leidt	  waarschijnlijk	  niet	  tot	  beoogde	  stabiliteit	  en	  lange	  termijn	  visie	  aandeelhouder	  

•  Bestuur	  kan	  ook	  korte	  termijn	  visie	  hebben	  (bonuscultuur)	  
•  Leidt	  loyaliteitsdividend	  of	  loyaliteitszeggenschap	  tot	  betrokken	  aandeelhouder?	  Onderzoek?	  
•  Agreuk	  aan	  kriJsche	  houding	  aandeelhouder?	  

•  Verminderde	  verhandelbaarheid	  aandelen	  (volaJliteit)?	  Blokvorming	  van	  zeggenschap.	  
•  Veel	  discussie	  in	  literatuur	  over	  loyaliteitsaandeel	  (geoorloofdheid	  en	  wenselijkheid).	  
•  Minister:	  loyaliteitsaandelen	  hebben	  weinig	  toegevoegde	  waarde	  (Kamerstukken	  II	  2010/11,	  31	  
980,	  nr.	  48	  en	  Kamerstukken	  II	  2011/12,	  32	  014,	  nr.	  30,	  p.	  4-‐5).	  

	  



Update  2:  gelijkheid  van  cerDficaathouders



Diverse  cerDficaten/cerDficaathouders

•  Art.	  92/201	  lid	  2	  noemt	  "cerJficaathouders”	  (zonder	  onderscheid).	  
•  Niet	  beperkt	  tot	  bewilligde	  cerJficaten	  (NV)	  of	  cerJficaten	  met	  vergaderrecht	  (BV).	  

•  Ten	  onrechte,	  in	  ieder	  geval	  wat	  BV	  betrek.	  
•  Bovendien:	  onderscheid	  NV	  en	  BV	  hoek	  niet	  hetzelfde	  uit	  te	  pakken.	  
•  NV:	  met	  of	  zonder	  medewerking	  van	  de	  vennootschap:	  

a.  rechtshandeling	  gerichte	  benadering	  (enge	  leer);	  
b.  feitelijke	  benadering	  (ruime	  leer).	  

•  BV:	  met	  of	  zonder	  vergaderrecht:	  toekenning	  van	  vergaderrecht	  aan	  cerJficaten	  in	  statuten	  (art.	  
227).	  

•  sinds	  invoering	  Wet	  flex-‐BV	  situaJe	  voor	  cerJficaten	  in	  de	  BV	  eenduidig.	  



De  cirkel  van  de  kring  van  betrokkenen

	  
Vennootschap	  

	  

Aandeelhouder	  

CerJficaathouder	  
met	  vergaderrecht	  

CerJficaathouder	  
zonder	  

vergaderrecht	  



Aanpassen  art.  92/201  lid  2

•  Alleen	  cerJficaathouder	  met	  vergaderrecht	  behoort	  tot	  kring	  van	  betrokkenen	  in	  de	  zin	  van	  art.	  8	  
(Zie	  R.A.	  Wolf,	  Ondernemingsrecht	  2014/2).	  

•  Vennootschap,	  althans	  AV,	  kiest	  daarvoor	  bewust	  (vgl.	  art.	  227	  –	  Kamerstukken	  II	  2006/07,	  
31	  058,	  nr.	  3,	  p.	  82	  (MvT)).	  

•  Voorstel	  aanpassen	  art.	  92/201	  lid	  2:	  "houders	  van	  met	  medewerking	  van	  de	  vennootschap	  
uitgegeven	  cerJficaten"	  respecJevelijk	  "houders	  van	  cerJficaten	  met	  vergaderrecht"	  (zie	  onder	  
oud	  recht:	  Van	  den	  Ingh,	  diss.	  1991,	  p.	  261.	  Anders:	  Huizink,	  GS	  Rechtspersonen,	  art.	  92,	  aant.	  4a).	  

•  Nog	  beter:	  aansluiten	  bij	  door	  Commissie	  Vennootschapsrecht	  voorgestelde	  technische	  
verbeteringen	  voor	  NV-‐recht:	  ook	  in	  de	  NV	  introducJe	  van	  'vergaderrecht'	  (brief	  d.d.	  15	  juli	  
2013).	  

•  Extra	  voordeel:	  discussie	  over	  ruime	  of	  enge	  leer	  m.b.t.	  bewilliging	  en	  de	  NV	  verleden	  Jjd	  (lagere	  
rechtspraak	  gaat	  uit	  van	  enge	  leer:	  JOR	  2010/301	  en	  ARO	  2012/55).	  



Update  3:  de  wet



WeQekst



NV/BV:  dezelfde  weQekst?

NV:	  art.	  92	  
BV:	  art.	  201	  

	  
Verschil:	  art.	  201	  lid	  3	  (zie	  Kamerstukken	  II	  2006/07,	  31	  058,	  nr.	  3,	  p.	  37	  en	  nr.	  7,	  p.	  14)	  

	  

Wet	  flex-‐BV:	  toevoeging	  "van	  een	  bepaalde	  aanduiding":	  
•  aandelen	  van	  een	  bepaalde	  soort	  en	  aandelen	  van	  een	  bepaalde	  aanduiding;	  
•  orgaanbegrip	  van	  art.	  189a,	  mogelijkheid	  van	  toekenning	  van	  bevoegdheden	  aan	  een	  orgaan.	  



Art.  92  lid  3  en  201  lid  3:  niet  op  de  juiste  plaats

•  Met	  art.	  92	  lid	  3/201	  lid	  3	  worden	  prioriteitsaandelen	  bedoeld	  
•  Prioriteitsaandelen	  zijn	  soorten	  aandelen	  
•  Soorten	  aandelen	  vormen	  de	  uitzondering	  als	  bedoeld	  in	  art.	  92	  lid	  1/201	  lid	  1	  
(“voor	  zover	  bij	  de	  statuten	  niet	  anders	  is	  bepaald”)	  
•  Anders:	  voor	  lid	  1	  heb	  je	  lid	  3	  niet	  nodig	  
	  
Voorstel:	  
•  Plaats	  art.	  92	  lid	  3	  na	  art.	  82	  
•  Zet	  201	  lid	  3	  tussen	  art.	  191b	  en	  192	  
	  



Vragen  /  discussie?
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