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Civielrechtelijke aspecten van de 'cascade-inkoop' en varianten daarop
In dit artikel wordt beschreven op welke wijze een grootaandeelhouder een door hem gehouden belang in een
beursvennootschap kan vervreemden aan deze beursvennootschap. De cascade-inkop blijkt in de praktijk vooral vanwege
de tijdsduur een niet altijd aantrekkelijke methode te zijn. De auteur beschrijft een aantal alternatieven waarmee een
grootaandeelhouder zijn belang aan de beursvennootschap kan vervreemden.

1 Inleiding

In de praktijk komt het regelmatig voor dat vennootschappen om uiteenlopende redenen grote pakketten aandelen inkopen.
Motieven hiervoor kunnen voor BV's en NV's verschillen. [1] Zo kan een beurs-NV de inkoop aanwenden als
beschermingsmaatregel, bijvoorbeeld om te voorkomen dat aandelen in onwelgevallige handen komen. [2] Daarnaast
zouden beurs-NV's middels de inkoop van aandelen de beurskoers kunnen ondersteunen. Bij BV's kan met behulp van
inkoop het besloten karakter gehandhaafd worden ingeval een aandeelhouder uitstapt en de andere aandeelhouders geen
geld hebben om de aandelen over te nemen. Daarnaast worden, hoofdzakelijk door beurs-NV's, aandelen nog wel eens
ingekocht om aandelenoptieplannen voor werknemers af te dekken, of om de opbrengst van de verkoop van deelnemingen
uit te kunnen keren aan de aandeelhouders. Vooral de laatste tijd kopen beursvennootschappen om deze redenen
pakketten aandelen in. [3]

Inkoop van aandelen is onderworpen aan een aantal civielrechtelijke beperkingen. Eén van deze beperkingen is dat de
inkoop door een NV slechts is toegestaan indien het nominale bedrag van de door haar gehouden en de te verkrijgen
aandelen, de aandelen waarop de NV een pandrecht heeft en de door de dochtermaatschappijen gehouden aandelen niet
meer dan een tiende van het geplaatste kapitaal beloopt. [4] Bij de BV geldt de beperking dat het nominale bedrag van de te
verkrijgen aandelen en de reeds door de BV en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal
niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt. [5] De achterliggende gedachte bij dit onderscheid tussen de NV
en de BV is gelegen in het feit dat een aandeelhouder van een BV veelal minder gemakkelijk een koper voor zijn aandelen
kan vinden dan een aandeelhouder van een NV en daarom veelal zijn aandelen aan de BV zal verkopen. [6] De reden voor
deze inkoopbeperking is dat een inkoop van aandelen een aantasting van de realiteit van het kapitaal betekent, omdat
tegenover het ingekochte aandeel niet langer een deelname van een derde in het kapitaal van de vennootschap staat. [7]

Voor ingekochte aandelen kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht. [8] Om die reden dient er een
zeker percentage van het geplaatste kapitaal uit te staan bij derden, zodat de algemene vergadering behoorlijk kan
functioneren. [9]

In de praktijk kan deze beperking vooral bij een beurs-NV problemen veroorzaken. Iemand die 25% van het geplaatste
kapitaal houdt van een beurs-NV, zal niet altijd gemakkelijk zijn belang kunnen verkopen. Indien hij zijn aandelen op de
beurs verkoopt, kan dat een drukkend effect hebben op de koers van de aandelen, waardoor hij het risico loopt een lagere
prijs te ontvangen. Indien hij aandeelhouder is van een vennootschap waarvan de verhandelbaarheid van de aandelen laag
is, zal hij niet gemakkelijk zijn belang kunnen afbouwen. Inkoop van zijn gehele pakket door de vennootschap behoort dan
tot de mogelijkheden. Zoals gezegd kan de vennootschap dan maximaal 10% in één keer inkopen.
Hieronder wordt bezien op welke wijzen een aandeelhouder zijn 25%-belang aan de vennootschap kan vervreemden. [10] Ik
ga daarbij uit van een naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam N.V. Deze
vennootschap is door de oprichter en enig aandeelhouder naar de beurs gebracht. De grootaandeelhouder verschafte bij
aanvang van de beursnotering 50% van het geplaatste kapitaal. Door het geleidelijk afbouwen van zijn belang, verschaft
deze grootaandeelhouder thans nog 25% van het geplaatste kapitaal. Het resterende gedeelte van het aandelenkapitaal is
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niet in vaste handen. De grootaandeelhouder wenst zijn resterende belang te vervreemden. Er zijn echter geen gegadigden
te vinden. De grootaandeelhouder komt met de vennootschap overeen dat de laatste zijn aandelen zal verkrijgen.
In par. 2 behandel ik de meest gangbare methode waarmee de vennootschap het belang van de grootaandeelhouder
verkrijgt: de zogenaamde 'cascade-inkoop'. In par. 3 beschrijf ik een aantal varianten op de cascade-inkoop, te weten
juridische fusie (3.2), juridische splitsing (3.3), overname van het belang door de vennootschap zelf (3.4), conversie (3.5) en
inkoop door gebruik van een 'special purpose vehicle' (3.6). De bijdrage zal worden afgesloten met een conclusie.

2 De cascade-inkoop

2.1 Inleiding

Indien de grootaandeelhouder zijn 25%-belang wenst te vervreemden, zou de vennootschap eerst een gedeelte van zijn
belang - te weten maximaal 10% - kunnen inkopen. Wil de vennootschap meer inkopen, dan zal zij dit 10%-belang eerst
moeten intrekken. Nadat het 10%-belang is ingetrokken, zou de vennootschap opnieuw een 10%-belang van deze
aandeelhouder kunnen inkopen en vervolgens weer kunnen intrekken, enzovoorts. Inkoop van meer dan 10% van het
geplaatste kapitaal is nietig; het meerdere gaat op het tijdstip van de verkrijging over op de gezamenlijke bestuurders en
iedere bestuurder is hoofdelijk aansprakelijk voor de vergoeding aan de vennootschap van de verkrijgingsprijs met de
wettelijke rente daarover van dat tijdstip af. [11] Aldus moet er sprake zijn van een stapsgewijze inkoop, waarbij na iedere
inkoop het aantal ingekochte aandelen steeds wordt ingetrokken net zolang totdat de aandeelhouder zijn gehele 25%-
belang heeft verkocht en geleverd aan de vennootschap. In de literatuur wordt deze stapsgewijze inkoop ook wel 'cascade-
inkoop' genoemd. [12] De cascade-inkoop bestaat uit twee verschillende rechtshandelingen, te weten inkoop en intrekking.
Beide rechtshandelingen dienen enkele malen herhaald te worden. In de volgende vier paragrafen ga ik meer in detail in op
de verschillende rechtshandelingen.

2.2 Inkoop

Naast de hiervoor genoemde 10%-beperking is inkoop nog aan een aantal beperkingen onderhevig. Inkoop is slechts
mogelijk voor zover het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het
gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten
worden aangehouden. Kort gezegd dient de vennootschap over voldoende vrije reserves te beschikken om de inkoop
mogelijk te maken. [13] Hierna ga ik ervan uit dat aan deze eis is voldaan. Daarnaast dient de algemene vergadering het
bestuur daartoe te hebben gemachtigd en bij die machtiging aan te geven hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe
zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. [14] Het aantal aandelen levert in casu geen
probleem op aangezien bekend is hoeveel aandelen de vennootschap per keer van de grootaandeelhouder wenst te kopen.
In de literatuur wordt de opvatting verdedigd dat met de woorden 'hoe zij mogen worden verkregen' alle modaliteiten die
voor de positie van de aandeelhouders van materiële betekenis zijn wordt bedoeld. [15] Zo kan de machtiging worden
verleend voor bijvoorbeeld een aankoop onderhands of ter beurze. Voor wat betreft de grenzen geldt dat deze bepaalbaar
moeten zijn. In de praktijk is het een goed gebruik om aan te sluiten bij de beurskoers met een opslag van bijvoorbeeld 10%
of bij het gemiddelde van de beurskoers van een aantal direct aan de inkoop voorafgaande werkdagen. De machtiging geldt
voor ten hoogste achttien maanden.

2.3 Intrekking

Een besluit tot intrekking dient genomen te worden door de algemene vergadering van de vennootschap met een
meerderheid van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen indien minder dan de helft van het geplaatste
kapitaal is vertegenwoordigd. [16] In het besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen
en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. [17] In de oproeping tot de vergadering dient bovendien het doel van de
kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering vermeld te worden. [18] Volgens Van der Grinten betekent 'de wijze van
uitvoering' dat vermeld moet worden welke aandelen worden ingetrokken. [19] In de geschetste casus gaat het om de
intrekking van de eerste tranche ingekochte aandelen (de uitvoering) om aldus een nieuwe tranche aandelen te kunnen
inkopen. De aandelen kunnen derhalve gemakkelijk aangewezen worden. Het doel van de exercitie is het overnemen van
het gehele 25%-belang van de grootaandeelhouder.
Het besluit tot intrekking dient krachtens art. 2:100 lid 1 BW te worden neergelegd ten kantore van het handelsregister. Van
deze nederlegging dient aankondiging gedaan te worden in een landelijk verspreid dagblad. Crediteuren kunnen gedurende
twee maanden na deze aankondiging verzet aantekenen tegen het besluit tot intrekking. Het besluit tot intrekking wordt
eerst van kracht nadat twee maanden sinds de aankondiging zijn verstreken en geen verzet is aangetekend tegen het
besluit tot intrekking. [20] De aandelen vervallen dan van rechtswege. Eerst nadat de eerste 10% is vervallen, kan de
volgende 10% worden ingekocht, welke dan vervolgens weer ingetrokken moet worden, enzovoort. Zolang ten gevolge van
de intrekking van de aandelen niet minder dan een vijfde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal geplaatst is, is geen

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00A3E7A1&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 21-12-2020. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl

Pagina 2/11

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00A3E7A1&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl
http://www.wolterskluwer.nl


statutenwijziging vereist.

2.4 Wijze van uitvoering van de cascade-inkoop

De cascade-inkoop vergt aldus een aantal aandeelhoudersbesluiten: Inkoop kan slechts plaatsvinden nadat het bestuur
daartoe is gemachtigd door de algemene vergadering en voor iedere intrekking is een besluit van de algemene vergadering
vereist. De vraag doet zich voor of de hiervoor genoemde besluiten in één algemene vergadering genomen kunnen worden.
Indien de onderscheiden besluiten onder de opschortende voorwaarde van elkaar genomen worden, is zulks mijns inziens
mogelijk. Het besluit tot intrekking van het eerste 10%-pakket dient genomen te worden onder de opschortende voorwaarde
van de inkoop van dit pakket. Het besluit tot machtiging van het bestuur tot inkoop van het tweede 10%-pakket geschiedt
onder de opschortende voorwaarde van het in vervulling gaan van de intrekking van het eerste pakket. De machtiging moet
betrekking hebben op maximaal 10% van het na intrekking van de eerste tranche geplaatste kapitaal. Het besluit tot
intrekking van het tweede 10%-pakket geschiedt onder de opschortende voorwaarde van de inkoop van het tweede pakket.
Tenslotte zal het besluit tot machtiging van het bestuur tot inkoop van het laatste pakket moeten plaatsvinden onder de
opschortende voorwaarde van het in vervulling gaan van de intrekking van het tweede pakket. Deze machtiging zal
betrekking moeten hebben op het resterende gedeelte van het belang dat de grootaandeelhouder nog houdt na intrekking
van de eerste twee tranches. De verschillende besluiten dienen zorgvuldig vermeld te worden in de agenda voor de
algemene vergadering.
Deze variant kent een aantal nadelen. Weliswaar is slechts één algemene vergadering vereist, maar alles bij elkaar vergt de
procedure veel tijd. De geschetste casus zal ten minste vier maanden in beslag nemen. Het 5%-belang kan immers eerst
worden ingekocht nadat het tweede 10%-belang is ingetrokken. Er zal daarom tweemaal een crediteuren verzettermijn van
twee maanden doorlopen moeten worden. Pas vanaf dat moment heeft de aandeelhouder zijn 25%-belang geheel verkocht.
Weliswaar is dan nog 5% van het totale geplaatste kapitaal van de vennootschap ingekocht, maar dat gedeelte kan ook
later worden ingetrokken. De grootaandeelhouder heeft daar geen belang bij.
Kan de cascade-inkoop sneller uitgevoerd worden? Art. 2:100 lid 1 BW bepaalt niets omtrent het moment van nederlegging
van het besluit tot kapitaalvermindering bij het handelsregister en de aankondiging daarvan. Ingevolge art. 2:100 lid 5 BW is
een besluit tot kapitaalvermindering niet van kracht zolang verzet kan worden gedaan tegen het besluit. De aandelen zijn
aldus eerst ingetrokken nadat twee maanden na aankondiging van de nederlegging van het besluit in een landelijk verspreid
dagblad zijn verstreken en geen verzet tegen het besluit is gedaan. Mijns inziens is er naar de letter van de wet niets op
tegen om een besluit tot intrekking van ingekochte aandelen enige tijd voor de feitelijke inkoop neer te leggen bij het
handelsregister en daarvan aankondiging te doen, zolang de inkoop maar voor de feitelijke intrekking effectief is en het
besluit tot intrekking de in te trekken aandelen aanwijst en de uitvoering van het besluit is geregeld. De inkoop kan dan op
ieder moment gedurende de verzettermijn worden gerealiseerd en crediteuren kunnen gedurende die termijn hun
verzetrecht uitoefenen. Dit betekent voor de geschetste casus dat de besluiten tot intrekking van het eerste en het tweede
pakket daags na elkaar neergelegd kunnen worden bij het handelsregister. [21] De nederleggingen zullen op twee
verschillende dagen moeten worden aangekondigd in een landelijk verspreid dagblad. De inkoop van het eerste pakket
dient plaats te vinden voordat het besluit tot intrekking van het eerste pakket van kracht is en de inkoop van het tweede
pakket zal moeten plaatsvinden voordat het besluit tot intrekking van het tweede pakket van kracht is. Al met al zou deze
procedure twee tot tweeënhalf maand kunnen duren.

2.5 Gelijkheidsbeginsel en redelijkheid en billijkheid

De vraag die ik in deze paragraaf behandel is of inkoop van een pakket aandelen in strijd kan zijn met het
gelijkheidsbeginsel van art. 2:92 lid 2 BW of met de redelijkheid en billijkheid van art. 2:8 BW. Krachtens het eerste artikel
dient de vennootschap aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden op dezelfde wijze te behandelen. Dit
betekent dat de vennootschap gehouden kan zijn om alle andere aandeelhouders eveneens in de gelegenheid te stellen
hun aandelen aan de vennootschap te vervreemden. Uit dit dwingendrechtelijke beginsel kan worden afgeleid dat van
schending daarvan geen sprake kan zijn indien aandeelhouders zich in ongelijke omstandigheden bevinden. [22] In die
situatie kan uit de redelijkheid en billijkheid van art. 2:8 BW een plicht tot gelijke behandeling voortvloeien. [23] Voorts heeft
de Hoge Raad bepaald dat van schending van het gelijkheidsbeginsel geen sprake is indien er een redelijke en objectieve
rechtvaardigingsgrond kan worden aangevoerd. [24]

Een houder van een 25%-pakket kan zich in andere omstandigheden bevinden dan een houder van een klein pakket
aandelen. In de literatuur wordt het standpunt ingenomen dat voor de vraag of een grootaandeelhouder zich in een andere
omstandigheid bevindt dan een kleine aandeelhouder meer nodig is dan alleen de grootte van zijn aandelenbelang. [25] In de
door mij geschetste casus is de grootaandeelhouder tevens oprichter van de vennootschap en vanaf het begin
grootaandeelhouder geweest. Sinds de beursnotering is er sprake van een voortgaand proces van geleidelijk afbouwen van
zijn deelneming. Ik ben van mening dat dit alles bij elkaar betekent dat de grootaandeelhouder in andere omstandigheden
verkeert dan de overige aandeelhouders en dat van schending van het gelijkheidsbeginsel of de redelijkheid en billijkheid
niet snel sprake zal zijn. [26]

Het ligt overigens niet in de rede dat de vennootschap met de grootaandeelhouder overeenkomt om een pakketvergoeding

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00A3E7A1&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 21-12-2020. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl

Pagina 3/11

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00A3E7A1&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl
http://www.wolterskluwer.nl


te betalen aan de grootaandeelhouder. De vennootschap is immers niet uit op het verkrijgen van zeggenschap, iets
waarvoor een derde veelal een premie zal betalen. [27] De vennootschap zal haar aandeelhouders dan niet snel onevenredig
of willekeurig behandelen. [28]

2.6 Aanpassing Tweede EG-richtlijn en Flexibilisering BV-recht

Inmiddels wordt er op Europees niveau gewerkt aan een vereenvoudiging van Europese wetgeving. Zo heeft het Europese
Parlement het voorstel van de Europese Commissie tot wijziging van de Tweede EG-richtlijn, de richtlijn waarop de
inkoopregeling van de NV gebaseerd is, op 14 maart 2006 aangenomen. Aanpassing van de Tweede EG-richtlijn zou een
bijdrage moeten leveren tot de bevordering van de efficiëntie en het concurrentievermogen van het bedrijfsleven zonder dat
daarbij afbreuk wordt gedaan aan de bescherming van aandeelhouders en schuldeisers. [29] Art. 19 lid 1 van de nieuwe
Tweede EG-richtlijn bepaalt dat de 10%-grens ter keuze van de EU-lidstaten wordt gesteld. [30] Minister Donner heeft al
eerder in algemene bewoordingen aangegeven dat Nederland voorstander is van een verdergaande versoepeling van het
systeem van de Tweede EG-richtlijn. [31]

Ook op nationaal niveau is er van verschillende kanten kritiek geleverd op de beperkte inkoopmogelijkheid. Lennarts en
Schutte-Veenstra betogen, mijns inziens terecht, dat een 50%-grens voor wat betreft de BV onnodig streng is en zijn van
mening dat er hooguit ten minste een zeker percentage van aandelen blijft uitstaan bij derden zodat de algemene
vergadering een goed functionerend orgaan kan zijn. [32] Een concreet percentage noemen ze echter niet. Ook de leden van
de Expertgroep 'Vereenvoudiging en flexibilisering van het Nederlandse BV-recht' uiten kritiek op de 50%-beperking. Zij
stellen voor om de inkoopbeperking van 50% bij de BV af te schaffen. [33] In lijn met deze kritiek bepaalt de derde tranche
van het ambtelijk voorontwerp vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht dat een BV alle geplaatste aandelen mag
verkrijgen, mits na de verkrijging nog ten minste één aandeel bij een derde geplaatst is. [34] Dit alles lijkt ertoe te leiden dat
inkoopbeperking terzake het maximum aantal te verwerven aandelen zowel bij de NV als bij de BV wordt versoepeld of
geheel wordt afgeschaft.

3 Alternatieven voor de cascade-inkoop

3.1 Inleiding

Vanwege de duur die een cascade-inkoop in beslag neemt, is de cascade-inkoop geen aantrekkelijke variant voor een
grootaandeelhouder die zijn 25%-belang wenst te vervreemden. In dit onderdeel van de bijdrage zal ik een vijftal varianten
bespreken die minder tijd in beslag nemen waardoor de grootaandeelhouder zijn belang in een kort tijdsbestek aan de
vennootschap kan vervreemden en meteen de koopprijs kan ontvangen.

3.2 Juridische fusie

Art. 2:98 lid 6 BW stelt onder meer dat de 10%-beperking niet geldt in geval van een overgang onder algemene titel. Met
deze overgang onder algemene titel wordt voornamelijk gedoeld op de overgang krachtens juridische fusie (of juridische
splitsing). De exercitie zou in een korter tijdsbestek kunnen worden uitgevoerd door gebruikmaking van inkoop
gecombineerd met een juridische fusie waardoor (een gedeelte van) het 25%-belang onder algemene titel overgaat op de
vennootschap. Deze variant zou als volgt uitgewerkt moeten worden.
De vennootschap koopt 10% van de grootaandeelhouder in, zodat de grootaandeelhouder 15% overhoudt. Dit 10%-belang
kan daarna door de vennootschap worden ingetrokken. Tegelijkertijd gaat de grootaandeelhouder een juridische fusie aan
met de vennootschap, waarbij de grootaandeelhouder ophoudt te bestaan. Er is sprake van een zogenaamde omgekeerde
moeder-dochterfusie. De omgekeerde moeder-dochterfusie wordt in tegenstelling tot de moeder-dochterfusie [35] niet met
zoveel woorden in de wet genoemd. Dat wil mijns inziens niet zeggen dat zulk een fusie niet mogelijk is. [36] De omgekeerde
moeder-dochterfusie dient als volgt te worden uitgewerkt. Vooreerst dient - zolang grensoverschrijdende juridische fusies [37]

nog niet mogelijk zijn - de grootaandeelhouder een BV (of NV) te zijn of haar 25%-belang (of na inkoop haar 15%-belang) in
een BV onder te brengen. Het gehele vermogen van deze BV inclusief haar aandelen in het kapitaal van de vennootschap
(het 15%-belang) gaat onder algemene titel over op de vennootschap. De BV houdt bij het van kracht worden van de
juridische fusie op te bestaan. Tegelijkertijd kent de vennootschap bij de akte van fusie nieuwe aandelen toe aan de
aandeelhouder van de BV (i.c. de grootaandeelhouder). Ik ga er daarbij vanuit dat de grootaandeelhouder enig
aandeelhouder is van de BV. De grootaandeelhouder zal bij de juridische fusie aandeelhouder worden van de
vennootschap. De omgekeerde moeder-dochterfusie is niet uitgezonderd in art. 2:311 lid 2 BW, wat betekent dat art.
2:326-328 BW van toepassing zijn. Er zal een ruilverhouding moeten worden vastgesteld en een accountant zal een
redelijkheidsverklaring als bedoeld in art. 2:328 lid 1 BW moeten afleggen. De door de juridische fusie op de vennootschap
onder algemene titel overgegane eigen aandelen - het 15%-belang - kunnen krachtens art. 2:325 lid 3 BW worden
ingetrokken tot ten hoogste het bedrag van de aandelen die de vennootschap toekent aan de grootaandeelhouder zonder
dat de kapitaalverminderingsprocedure geldt. Deze gefacilieerde intrekking dient te voorkomen dat de gevolgen van art.
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2:98a lid 3 BW intreden. [38] Ingevolge dat artikellid mag een NV namelijk niet langer dan gedurende drie jaren samen met
haar dochtermaatschappijen meer aandelen die zij onder algemene titel heeft verkregen in haar kapitaal houden dan een
tiende van het geplaatste kapitaal, waarbij eigen aandelen die de NV in pand houdt meetellen. Doet zij dat wel, dan gaan de
te veel gehouden aandelen op het einde van de laatste dag van de drie jaren over op de gezamenlijke bestuurders van de
vennootschap.
Hoeveel aandelen dient de vennootschap toe te kennen aan de grootaandeelhouder? In de hier geschetste casus zouden
zo weinig mogelijk aandelen moeten worden toegekend. Immers de bedoeling van de exercitie is om het gehele 25%-
belang af te stoten. Zou de vennootschap echter één aandeel toekennen, dan dient men mijns inziens op het volgende alert
te zijn. Ten eerste kan de vennootschap dan slechts één aandeel ingevolge de gefacilieerde kapitaalverminderingsmethode
intrekken. Het bedrag van de in te trekken aandelen mag immers niet groter zijn dan het bedrag van de toe te kennen
aandelen. Nu is dat niet zo'n probleem nu art. 2:98a lid 3 BW - in tegenstelling tot art. 2:98 lid 2 letter b BW - toestaat dat
meer dan 10% van het geplaatste aandelenkapitaal onder algemene titel overgaat op de vennootschap, mits het surplus
maar binnen drie jaren daarna wordt ingetrokken. Die intrekking dient dan weer ingevolge de gangbare
kapitaalverminderingsprocedure van art. 2:99 BW en art. 2:100 BW te geschieden. Het tweede aspect waaromtrent men
alert dient te zijn is de redelijkheid van de ruilverhouding. Strikt genomen is, indien niet een redelijk aantal aandelen wordt
toegekend aan de grootaandeelhouder, de ruilverhouding niet redelijk. Immers de aandeelhouder krijgt in plaats van zijn
(indirecte) 15%-belang slechts één aandeel in het kapitaal van de vennootschap. Zijn belang verwatert. De inkoop van het
10%-belang zou de ruilverhouding kunnen vereffenen. De vennootschap zou dan in deze variant voor de inkoop van het
10%-belang een koopprijs moeten betalen die gelijk is aan de marktwaarde van het 25%-belang, waardoor de
grootaandeelhouder de facto een rechtvaardige prijs voor zijn 25%-belang ontvangt. De accountant zou aldus de inkoop
moeten meewegen in zijn beoordeling van de ruilverhouding. Alhoewel de wet zulk een verrekening niet met zoveel
woorden verbiedt, dient met deze vorm van verrekening terughoudend te worden omgesprongen. De rechtsfiguur juridische
fusie leent zich er niet zo voor om willekeurige vorderingen van de vennootschap op een aandeelhouder in het kader van
een juridische fusie te verrekenen. De uit hoofde van de inkoop betaalde koopprijs dient echter onlosmakelijk van de
juridische fusie bezien te worden. Zou de accountant om wat voor redenen dan ook de redelijkheidsverklaring niet willen
afgeven, dan zou de notaris de akte van fusie desondanks kunnen passeren. Art. 2:328 lid 1 BW bepaalt immers dat de
accountant dient te verklaren of de ruilverhouding redelijk is en niet dat zij redelijk is. [39]

Tot slot nog iets over de besluitvorming. De algemene vergadering van de BV zal tot juridische fusie moeten besluiten.
Aangezien de grootaandeelhouder de enig aandeelhouder is, is dat geen probleem. Voor wat betreft de vennootschap kan
het bestuur tot juridische fusie besluiten. [40] De algemene vergadering van de vennootschap dient het bestuur van de
vennootschap te machtigen om het 10%-pakket in te kopen. In die vergadering zal de variant in haar geheel - dat wil zeggen
zowel de inkoop als de juridische fusie - besproken moeten worden. De algemene vergadering dient bij de machtiging
immers te bepalen hoe hoog de prijs zal zijn waarvoor het bestuur de aandelen mag inkopen. Zoals gezegd dient die prijs
gelijk te zijn aan de marktwaarde van het 25%-pakket. De inkoop moet dus in het licht van de juridische fusie bezien worden
en de algemene vergadering zal de gehele transactie moeten sanctioneren. Het verzetrecht van crediteuren, dat van
toepassing zou zijn op de kapitaalverminderingsprocedure bij de cascade-inkoop, kan in deze constructie worden
uitgeoefend tijdens de verzettermijn die geldt bij de juridische fusie.
Het voordeel van deze fusievariant is voornamelijk gelegen in het tijdsaspect. Daar waar de cascade-inkoop ten minste vier
maanden in beslag neemt, kan deze fusievariant binnen één à twee maanden worden geëffectueerd, waardoor zij
civielrechtelijk gezien een goed alternatief voor de cascade-inkoop biedt.

3.3 Juridische splitsing

Een variant op de hiervoor beschreven fusievariant is de variant waarbij gebruik gemaakt wordt van een juridische splitsing.
In dat geval richten de vennootschap en de grootaandeelhouder samen een 'special purpose vehicle' ('SPV'), een BV, op.
De SPV kent een minimum aandelenkapitaal van € 18 000. De grootaandeelhouder neemt een 50%-belang in SPV. Zij
stort de door haar genomen aandelen vol door inbreng in en levering aan SPV van haar 25%-belang in de vennootschap.
De vennootschap neemt eveneens de helft van het geplaatste aandelenkapitaal van SPV en stort deze aandelen vol in geld
tegen een prijs die gelijk is aan de marktwaarde van het 25%-belang. [41] Het bedrag dat wordt gestort boven het nominale
bedrag van de aandelen zal als agio worden beschouwd.
Vervolgens vindt er een juridische splitsing in de zin van art. 2:334a lid 2 BW jo. art. 2:334cc BW van SPV plaats: een
zogenaamde 'ruziesplitsing'. [42] Het gedeelte van het vermogen van SPV dat bestaat uit het geldbedrag dat de
vennootschap op de aandelen in het kapitaal van SPV heeft gestort, gaat daarbij onder algemene titel over op SPV 1, een
BV die bij de juridische splitsing wordt opgericht door SPV. Het 25%-belang gaat onder algemene titel over op SPV 2,
eveneens een BV die bij de juridische splitsing wordt opgericht door SPV. SPV houdt bij de juridische splitsing op te
bestaan. Aangezien de aandeelhouders van SPV middels een ruziesplitsing uit elkaar gehaald kunnen worden, wordt de
grootaandeelhouder enig aandeelhouder van SPV 1 en wordt de vennootschap enig aandeelhouder van SPV 2. Een
accountant zal moeten verklaren dat de voorgestelde ruilverhouding redelijk is. Dit lijkt geen probleem nu de waarde van
ieder van de partijen voor gelijke delen is ingebracht in SPV 2 en na de splitsing over beide partijen voor de helft wordt
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verdeeld.
Na de juridische splitsing houdt de grootaandeelhouder aldus alle aandelen in SPV 1 wier vermogen louter uit de
marktwaarde van het 25%-belang bestaat. De grootaandeelhouder zou SPV 1 vervolgens kunnen ontbinden en het
liquidatiesaldo aan zichzelf uitkeren ten gevolge waarvan zij de opbrengst van haar 25%-belang kan innen.
SPV 2 is bij de juridische splitsing krachtens toekenning van aandelen aan de vennootschap dochtermaatschappij van de
vennootschap geworden. De vennootschap houdt immers alle aandelen in het kapitaal van SPV 2. Tegelijkertijd is het 25%-
belang in de vennootschap bij de juridische splitsing onder algemene titel op SPV 2 overgegaan. Is art. 2:98d lid 3 letter c
BW nu van toepassing op deze situatie? Dit artikel bepaalt dat een dochtermaatschappij niet langer dan gedurende drie
jaren meer krachtens algemene titel verkregen aandelen in het kapitaal van de NV mag houden dan een tiende van het
geplaatste kapitaal van die NV. Mijns inziens is er sprake van een samenval van rechtsmomenten: de toekenning van de
aandelen door SPV 2 aan de vennootschap en de overgang onder algemene titel van het 25%-belang op SPV 2 vinden bij
de juridische splitsing tegelijkertijd plaats. Niet gezegd kan worden dat een dochtermaatschappij onder algemene titel
aandelen in de vennootschap verkrijgt. Zou SPV 2 als 100% dochtermaatschappij van de vennootschap reeds bestaan bij
de juridische splitsing, dan zou SPV 2 als dochtermaatschappij aandelen in haar moeder onder algemene titel bij de
juridische splitsing verkrijgen. [43] Art. 2:98d lid 3 letter c BW is dan wel van toepassing en de bestuurders van de
vennootschap zijn krachtens dat artikellid hoofdelijk aansprakelijk voor de vergoeding aan SPV 2 van de waarde van de
aandelen die zij te veel houdt in het kapitaal van de vennootschap op het einde van de laatste dag van die drie jaren met de
wettelijke rente van dat tijdstip af. Het verdient aldus de voorkeur om SPV 2 bij de juridische splitsing te doen oprichten.
Uiteindelijk zou SPV 2 een juridische fusie met de vennootschap kunnen aangaan, waarbij SPV 2 ophoudt te bestaan en
haar gehele vermogen onder algemene titel overgaat op de vennootschap. De aandelen die de vennootschap in het kapitaal
van SPV 2 houdt vervallen krachtens art. 2:325 lid 4 BW bij de juridische fusie. Dit betekent dat voor deze vervallen
aandelen geen nieuwe aandelen in de vennootschap worden toegekend. [44] Dat is in deze situatie ook logisch, aangezien
de vennootschap geen aandelen aan zichzelf kan toekennen. [45] Het 25%-belang dat onder algemene titel overgaat op de
vennootschap zelf kan dan niet worden ingetrokken aangezien geen nieuwe aandelen door de vennootschap (aan zichzelf)
worden toegekend. [46] De vereenvoudigde kapitaalverminderingsprocedure kan niet toegepast worden waardoor de
gevolgen van art. 2:98a lid 3 BW inwerking treden. De vennootschap zal daarom binnen drie jaar moeten zorgen dat zij de
aandelen die zij onder algemene titel heeft verkregen intrekt via de reguliere kapitaalverminderingsprocedure.
Ten slotte nog iets over de rol van de algemene vergadering van de vennootschap. Het bestuur van de vennootschap zou
zonder goedkeuring van de algemene vergadering SPV kunnen oprichten, de aandelen van SPV kunnen volstorten en de
agiostorting kunnen verrichten. Er is immers geen sprake van het aangaan van een (duurzame) samenwerking, als bedoeld
in art. 2:107a lid 1 letter b BW. De waarde van de deelneming in SPV is bovendien lager dan de in art. 2:107a lid 1 letter c
BW gestelde grens. Het besluit tot juridische splitsing vindt op SPV-niveau plaats, waardoor ook daar geen besluit van de
algemene vergadering van de vennootschap vereist is. Tenslotte kan het besluit tot juridische fusie voor wat betreft de
vennootschap door het bestuur van de vennootschap genomen worden. Aangezien deze variant een alternatief vormt op de
cascade-inkoop waarbij een rol is weggelegd voor de algemene vergadering, zou de algemene vergadering van de
vennootschap naar mijn idee goedkeuring moeten geven aan deze variant. Nu er geen intrekking plaatsvindt, zou het besluit
tot goedkeuring genomen kunnen worden met tweederde van de uitgebrachte stemmen indien minder dan de helft van het
geplaatste kapitaal aanwezig is.
Het zou gemakkelijker zijn om de vennootschap juridisch te splitsen in twee vennootschappen waarbij haar gehele
vermogen minus de marktwaarde van het 25%-belang overgaat op een nieuw op te richten NV waarvan alle
aandeelhouders behalve de grootaandeelhouder aandeelhouder worden en waarbij de marktwaarde van het 25%-belang
overgaat op een separate vennootschap waarvan dan de grootaandeelhouder enig aandeelhouder wordt. Deze
'ruziesplitsing' op het niveau van de vennootschap is echter onhaalbaar nu art. 2:334cc letter d BW bepaalt dat een besluit
tot juridische splitsing door de algemene vergadering van de splitsende vennootschap slechts genomen kan worden met
een meerderheid van drievierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin 95% van het geplaatste kapitaal is
vertegenwoordigd. [47] In geval van een beursvennootschap is dit quorumvereiste moeilijk haalbaar. Dit quorumvereiste is
geen probleem indien de splitsing op een niveau lager wordt toegepast, zoals door mij aan het begin van deze paragraaf is
beschreven.

3.4 De vennootschap koopt het belang van de grootaandeelhouder

Een methode die een eenvoudiger uitvoering kent, is die waarbij de grootaandeelhouder haar middels een (buitenlandse)
rechtspersoon gehouden 25%-belang in de vennootschap overdraagt aan de vennootschap. Deze rechtspersoon wordt dan
een dochtermaatschappij van de vennootschap op het moment dat zij al een belang van 25% houdt in de vennootschap.
Ingevolge art. 2:98d lid 3 sub a BW mag de rechtspersoon-dochtermaatschappij niet langer dan gedurende drie jaar meer
aandelen in het kapitaal van de vennootschap houden dan een tiende van het geplaatste kapitaal van de vennootschap. Zij
zal haar belang in de vennootschap gedurende drie jaar moeten afbouwen tot onder de 10%, bijvoorbeeld door verkoop ter
beurze. Middels een juridische fusie - de zogenaamde moeder-dochterfusie [48] - zou het 25%-belang in één keer afgebouwd
kunnen worden tot onder de 10%. Het vermogen van de rechtspersoon-dochtermaatschappij zou dan onder algemene titel
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overgaan op de vennootschap. Tot dit vermogen behoort het 25%-belang in de vennootschap. De vennootschap verkrijgt
dan onder algemene titel aandelen in haar eigen kapitaal en zou dit belang op haar beurt krachtens art. 2:98a lid 3 BW
binnen drie jaar na de verkrijging moeten afbouwen tot onder de 10%. Aangezien er in geval van een moeder-dochterfusie
geen aandelen worden toegekend, kan de vennootschap niet met gebruikmaking van de vereenvoudigde
kapitaalverminderingsprocedure van art. 2:325 lid 3 BW op haar overgegane aandelen intrekken. De vennootschap zal dit
pakket daarom in één keer kunnen intrekken middels de kapitaalverminderingsprocedure van art. 2:99 en 2:100 BW.
De betrokkenheid van de algemene vergadering is wettelijk niet vereist voor de verkrijging door de vennootschap van de
aandelen in het kapitaal van de rechtspersoon. Desalniettemin zou ik deze variant, in lijn met de cascade-inkoop en vanuit
het oogpunt van corporate governance, ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering.

3.5 Conversie

Krachtens art. 2:99 lid 2 BW kunnen slechts alle aandelen van een soort worden ingetrokken waarvan voor de uitgifte in de
statuten is bepaald dat zij kunnen worden ingetrokken met terugbetaling. Aandeelhouders moeten immers van tevoren
weten waaraan ze toe zijn. Er geldt geen beperking terzake het maximaal aantal in te trekken aandelen, met dien verstande
dat het totale nominale bedrag van het aantal na de intrekking resterende geplaatste aandelen niet minder dan een vijfde
van het maatschappelijk kapitaal bedraagt en alle aandelen van de desbetreffende soort maar worden ingetrokken. [49]

Indien de grootaandeelhouder dezelfde soort aandelen houdt als de overige aandeelhouders, dan kunnen de door hem
gehouden aandelen niet worden ingetrokken.
Zouden nu alle door de grootaandeelhouder gehouden aandelen geconverteerd kunnen worden in aandelen van een
bepaalde soort (bijvoorbeeld aandelen A) en vervolgens ingetrokken kunnen worden? In het verleden heeft Koninklijke
Luchtvaartmaatschappij N.V. zulk een exercitie uitgevoerd. [50] Enerzijds zou ik denken dat vanwege het voorschrift dat
slechts die aandelen van een soort kunnen worden ingetrokken waarvan bij de uitgifte in de statuten is bepaald dat zij
kunnen worden ingetrokken, het niet mogelijk is om de geconverteerde aandelen in te trekken. Krachtens conversie
ontstaan namelijk geen nieuwe aandelen; ze krijgen slechts een ander 'jasje'. [51] Anderzijds geldt voor de BV dat aandelen
van een soort ingetrokken kunnen worden, mits alle houders daarvan daarmee instemmen. [52] Van der Grinten is van
mening dat analogische toepassing van die voor de BV geldende bepaling op de NV in de rede ligt. [53] Mits de
grootaandeelhouder instemt met de intrekking en de algemene vergadering de intrekking sanctioneert, lijkt mij zulks
uitvoerbaar.
Een alternatief zou zijn indien de vennootschap en een speciaal daartoe opgerichte vennootschap een juridische fusie door
oprichting aangaan waarbij beide vennootschappen ophouden te bestaan en hun vermogen overgaat op een bij de fusie op
te richten NV. In het fusievoorstel zou dan bepaald kunnen worden dat de grootaandeelhouder aandelen van een bepaalde
soort krijgt in het kapitaal van die NV en de overige aandeelhouders gewone aandelen krijgen. In de statuten van die NV
zou dan bepaald kunnen worden dat alle aandelen van die soort die worden toegekend aan de grootaandeelhouder kunnen
worden ingetrokken met terugbetaling. Vervolgens zouden de door de grootaandeelhouder gehouden aandelen kunnen
worden ingetrokken met terugbetaling van het nominale bedrag. Daarnaast zou het verschil tussen het totale nominale
bedrag en de marktwaarde aan de grootaandeelhouder uitgekeerd kunnen worden. Art. 2:105 BW is van toepassing op die
uitkering.

3.6 Verkoop aan een 'SPV'

Tot slot bespreek ik de variant waarbij gebruik gemaakt wordt van een SPV. Zoals gezegd, kan een aandeelhouder een
aandelenbelang dat groter is dan 10% niet in een keer aan de vennootschap verkopen. Vanzelfsprekend kan hij het wel in
één keer aan een SPV verkopen. De SPV kan een BV zijn die het 25%-belang van de grootaandeelhouder koopt.
Aangezien de SPV het 25%-belang koopt, dient zij:
(i) de koopprijs schuldig te blijven, ofwel;
(ii) over de koopsom te beschikken.
De eerste optie ligt niet voor de hand, aangezien de grootaandeelhouder wil 'cashen' en niet op zijn geld wenst te wachten.
Gaan we uit van de tweede optie, dan dient de koopsom tot de SPV ter beschikking te komen. SPV kan het bedrag in ieder
geval niet lenen van de vennootschap vanwege het steunverbod van art. 2:98c lid 1 BW. [54]

De volgende mogelijkheden staan SPV ter beschikking:
1 Zij kan het bedrag van een derde, bijvoorbeeld een bank, lenen. Over het algemeen zal een bank het geld niet

uitlenen zonder dat zij daarvoor zekerheid krijgt. Die zekerheid kan niet verleend worden door de vennootschap
vanwege dat zelfde steunverbod. [55] SPV zou in dat geval het 25%-belang dat zij van de grootaandeelhouder
koopt bij voorbaat kunnen verpanden aan de bank.

2 De vennootschap zou aandelen kunnen nemen in de SPV en een bedrag aan agio kunnen storten dat ten minste
gelijk is aan de prijs voor het 25%-belang. Op die manier kan SPV met het agio de aandelen van de
grootaandeelhouder kopen. Ik zou menen dat - mede in het licht van de geregeld in de literatuur verdedigde
opvatting dat het steunverbod restrictief dient te worden uitgelegd [56] - een agiostorting niet onder het
steunverbod valt. Een agiostorting is iets anders dan geld uitlenen of voorschieten. [57]
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Dan iets over de aandeelhoudersstructuur van de SPV. Ervan uitgaande dat SPV een BV is en SPV het benodigde geld niet
van een derde leent, zou - vanwege de agiostorting - in ieder geval de vennootschap aandeelhouder van SPV moeten zijn.
Er dient dan wel voorkomen te worden dat SPV bij het verkrijgen van het 25%-belang van de grootaandeelhouder niet als
een dochtermaatschappij van de vennootschap in de zin van art. 2:24a BW bestempeld wordt. Indien de vennootschap
meer dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal van de SPV zou verschaffen, dan zou SPV al snel als
dochtermaatschappij van de vennootschap kunnen worden aangemerkt. Het gevolg daarvan is dat SPV niet meer dan 10%
van het geplaatste kapitaal van de vennootschap zou mogen verkrijgen, waardoor de cascade-inkoop uitgevoerd zou
moeten worden wil SPV het gehele 25%-belang verkrijgen. Een dochtermaatschappij mag namelijk slechts aandelen in de
NV verkrijgen voorzover de NV dat zelf ingevolge het inkoopartikel (art. 2:98 BW) mag. [58] Daarom zal SPV naast de
vennootschap nog een andere aandeelhouder moeten hebben die ten minste 50% van het geplaatste kapitaal van SPV
verschaft, bijvoorbeeld een stichting. [59]

Het ligt in de rede om niet met de vennootschap verbonden personen tot het bestuur van de SPV en de stichting te laten
toetreden, bijvoorbeeld een trustkantoor.
Nadat SPV het 25%-belang van de grootaandeelhouder heeft gekocht, zou de vennootschap dit belang om niet kunnen
verkrijgen. Verkrijging van dit belang om niet kan in één keer geschieden. De machtiging en de inkoopbeperking zijn niet
van toepassing op de verkrijging om niet. [60] Vervolgens zou de vennootschap het 25%-belang kunnen intrekken, waarna
SPV ontbonden zou kunnen worden.
De algemene vergadering van de vennootschap staat min of meer buiten spel in de in deze paragraaf beschreven variant.
Vervreemding van een belang in het kapitaal van de (open) naamloze vennootschap gaat buiten de algemene vergadering
om. De agiostorting door de vennootschap valt mijns inziens niet onder art. 2:107a BW, waardoor het besluit tot agiostorting
van het bestuur van de vennootschap niet aan goedkeuring van de algemene vergadering onderhevig is. Dit geldt nog meer
indien de vennootschap publiekelijk nooit blijk heeft gegeven van het voornemen de overtollige kasmiddelen voor een ander
doel te zullen aanwenden dan inkoop van aandelen. De algemene vergadering verschijnt eerst ten tonele bij de intrekking
door de vennootschap van het door de vennootschap van SPV overgenomen pakket. Nu de algemene vergadering strikt
genomen buiten spel staat, zou ik de in deze paragraaf geschetste variant ter goedkeuring aan de algemene vergadering
willen voorleggen. Voor de besluitvorming zou ik willen aansluiten bij de besluitvorming omtrent intrekking, te weten
tweederde meerderheid indien minder dan de helft van geplaatste kapitaal in de vergadering vertegenwoordigd is.

4 Conclusie

Inkoop van een pakket aandelen door een beursvennootschap blijkt in de praktijk tot de nodige complicaties te leiden
vanwege de inkoopbeperking van 10%. De cascade-inkoop is vooral vanwege de tijdsduur een niet altijd aantrekkelijke
methode. De praktijk zal zich daarom moeten bedienen van enig vernuft. In deze bijdrage heb ik getracht te tonen dat met
enige creativiteit goede varianten op de cascade-inkoop aangewend kunnen worden. Niet ontkend kan worden dat de
varianten ietwat kunstmatig lijken. Echter niet vergeten mag worden dat de varianten primair ten doel hebben om creatief
om te gaan met de 10%-beperking, een beperking die op haar beurt ten doel heeft te waarborgen dat de realiteit van het
kapitaal niet wordt aangetast. Naar mijn idee wordt de realiteit van het kapitaal niet aangetast indien een redelijk aantal
stemmen door de aandeelhouders, bijvoorbeeld 75%, kan worden uitgebracht. De beperking heeft dan ook in mijn ogen
geen nut. Het feit dat er zowel op Europees niveau als op nationaal niveau ontwikkelingen gaande zijn die er toe zullen
leiden dat deze beperking wordt versoepeld, steunen mijn opvatting.

 
Voetnoten

[*]
Mr. R.A.F. Timmermans is kandidaat-notaris te Amsterdam.

[1]
Zie voor enkele motieven: Kamerstukken II 15 304, nr. 3, p. 5-6.

[2]
Zie onder meer R.P. Voogd, Statutaire beschermingsmiddelen bij beursvennootschappen, deel 32 Vanwege het Van der Heijden Instituut, p. 87.

[3]
In de kranten wordt de laatste tijd veel aandacht besteed aan vennootschappen die tot inkoop overgaan. Zie onder meer het artikel 'Of je koopt
aandelen in' in NRC Handelsblad van 20 augustus 2005, de rubriek Bartjens in Het Financieele Dagblad van 24 augustus 2005 en onlangs 'Het bedrijf
als kasplantje' in NRC Handelsblad van 20 april 2006.

[4]
Art. 2:98 lid 2 sub b BW.
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[5]
Art. 2:207 lid 2 sub b BW.

[6]
Asser-Maeijer 2-III, p. 190.

[7]
Zie J.N. Schutte-Veenstra, Europese Richtlijnen Vennootschapsrecht, p. 54.

[8]
Art. 2:118 lid 7 BW en art. 2:228 lid 6 BW.

[9]
Vergelijk het onderzoek Versoepeling van het BV-kapitaalbeschermingsrecht van L. Lennarts en J.N. Schutte-Veenstra, deel 47 Uitgave vanwege het
Instituut voor Ondernemingsrecht, p. 38.

[10]
Ik vermeld slechts de artikelen welke van toepassing zijn op het NV-recht. Voor zover niet anders aangegeven, zijn de genoemde bepalingen ook van
toepassing op het BV-recht.

[11]
Art. 2:98a leden 1 en 2 BW. Bij een BV geldt niet de regeling dat het meerdere op het tijdstip van de verkrijging overgaat op de gezamenlijke
bestuurders. Zie art. 2:207a BW.

[12]
Zie Asser-Maeijer 2-III, p. 191, P.J. Dortmond, Losbladige Rechtspersonen, aantekening 6 bij artikel 2:207, F.K. Buijn, 'Inkoop van aandelen; de
artikelen 207 en 207d Boek 2 BW', TVVS 1988, p. 98, B. Bier, Uitkeringen aan aandeelhouders, deel 42 Vanwege het instituut voor ondernemingsrecht,
p. 228.

[13]
Zie hierover uitgebreid B. Bier, a.w., p. 223-229 en voor kritiek op deze regeling het onderzoek Versoepeling van het BV-kapitaalbeschermingsrecht van
L. Lennarts en J.N. Schutte-Veenstra, deel 47 Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, p. 90 e.v.

[14]
Art. 2:98 lid 4 BW. Deze beperkingen gelden niet voor de BV.

[15]
Zie W. Westbroek in Het vennootschapsrecht en de Tweede E.E.G.-Richtlijn, deel 18 Vanwege het Van der Heijden Instituut, p. 29.

[16]
Art. 2:99 lid 6 BW. De versterkte meerderheid en de quorumeis gelden niet voor de BV.

[17]
Art. 2:99 lid 1 BW.

[18]
Art. 2:99 lid 7 BW.

[19]
W.C.L. van der Grinten in Het vennootschapsrecht en de Tweede E.E.G.-Richtlijn, deel 18 Vanwege het Van der Heijden Instituut, p. 54.

[20]
Art. 2:100 lid 5 BW.

[21]
In de praktijk zal een uittreksel van de notulen, waarin het betreffende besluit tot intrekking verwoord wordt, bij het handelsregister worden neergelegd.

[22]
Asser-Maeijer 2-III, p. 230.

[23]
Zie H.M. Vletter-Van Dort, Gelijke behandeling van beleggers bij informatieverstrekking, deel 37 Uitgave vanwege het Instituut voor
Ondernemingsrecht, p. 48.

[24]
HR 31 december 1993, NJ 1994, 436, m.nt. Ma.

[25]
Zie H.M. Vletter-Van Dort, a.w., p. 26 en 126 die stelt dat niet steeds mag worden aangenomen dat een grootaandeelhouder niet in dezelfde
omstandigheden verkeert als andere aandeelhouders. Zo zou een grootaandeelhouder tevens in een andere verhouding tot de vennootschap moeten
staan (bijvoorbeeld als bestuurder of kredietverstrekker) wil van schending van het gelijkheidsbeginsel geen sprake zijn. M. Brink, 'Gelijkheid van
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aandeelhouders?', TVVS 1997, p. 176, stelt daarentegen dat een aandeelhouder met een groot belang in een andere omstandigheid verkeert dan een
aandeelhouder met een klein belang.

[26]
Vergelijk de situatie bij KPN, waarin de Staat haar belang afbouwt.

[27]
Zie B. Bier, a.w., p. 231-232.

[28]
Vergelijk Asser-Maeijer 2-III, p. 230.

[29]
P. 2 van de toelichting op de Tweede EG-richtlijn. De richtlijn is te vinden op de website van de Europese Unie
(www.europa.eu.int/comm/internal_market/company/capital/index_en.htm).

[30]
Art. 19 lid 1 van de Tweede EG-richtlijn gaat overigens minder ver dan de aanbevelingen van de zogenaamde SLIM-werkgroep ('Simplification
Legislation Internal Markets') waarin werd voorgesteld om de 10%-beperking geheel af te schaffen. De High Level Group of Company Law Experts wijst
in haar rapport 'A Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe' op de willekeurigheid van het percentage.

[31]
Kamerstukken 22 112, nr. 363, p. 1.

[32]
Zie het onderzoek Versoepeling van het BV-kapitaalbeschermingsrecht van L. Lennarts en J.N. Schutte-Veenstra, deel 47 Uitgave vanwege het
Instituut voor Ondernemingsrecht, p. 38 e.v.

[33]
Rapport 'Vereenvoudiging en flexibilisering van het Nederlandse BV-recht', p. 93. Het rapport is te raadplegen via http:/
/www.minjus.nl/pers/persberichten/archief/archief_2004/060504pleidooi_voor_een_eenvoudig_en_soepel_bv-recht.asp 

[34]
Art. 2:207 lid 2 van de derde tranche van het ambtelijk voorontwerp vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, welk voorontwerp op 4 januari 2006 ter
consultatie op de website van het ministerie van Justitie is geplaatst.

[35]
Art. 2:333 lid 1 BW.

[36]
Evenzo J.B. Huizink, Dossier, maart 2000, p. 31. Uitgifte van één of meer extra aandelen aan de aandeelhouder van de BV voorafgaand aan de
juridische fusie is naar mijn idee niet nodig, anders D.F.M.N. Zaman, Juridische fusie en splitsing van NV's en BV's, 2003. Zie voor de in de Verenigde
Staten voorkomende 'downstream merger' G. van Solinge in Nederlands ondernemingsrecht in grensoverschrijdend perspectief, deel 40 Uitgave
vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, p. 20.

[37]
Op 10 mei 2005 is de Tiende EG-richtlijn inzake grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen door het Europese Parlement aangenomen,
op grond waarvan het in de toekomst mogelijk zal zijn om een juridische fusie te doen plaatsvinden tussen rechtspersonen uit verschillende EU-landen.

[38]
Zie ook P.J. Dortmond, Enige beschouwingen rondom aandelen, deel 31 Vanwege het Van der Heijden Instituut, p. 84.

[39]
Dat de wetgever bewust voor die formulering heeft gekozen blijkt uit art. 2:334cc letter c BW dat de zogenaamde 'ruziesplitsing' regelt. In geval van een
'ruziesplitsing' dient de accountant namelijk te verklaren dat de ruilverhouding redelijk is.

[40]
Art. 2:331 BW, mits de statuten van de vennootschap hieromtrent niet anders bepalen, het voornemen daartoe in een landelijk verspreid dagblad is
aangekondigd en geen van de aandeelhouders van de vennootschap die aan de in dit artikel gestelde vereisten voldoet het bestuur verzocht heeft een
algemene vergadering bijeen te roepen om over de fusie te besluiten.

[41]
De vennootschap en SPV worden over en weer geen dochtermaatschappijen van elkaar.

[42]
In de praktijk wordt deze splitsingsvariant 'ruziesplitsing' genoemd. Ruzie is echter geen constitutief vereiste voor deze splitsingsvariant. Integendeel, in
de geschetste casus wensen de grootaandeelhouder en de vennootschap in goede harmonie uit elkaar te gaan.

[43]
Zie P.J. Dortmond, Enige beschouwingen rondom aandelen, deel 31 Vanwege het Van der Heijden Instituut, p. 87 voor een soortgelijk voorbeeld bij
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juridische fusie.

[44]
Zie P.J. Dortmond, Enige beschouwingen rondom aandelen, deel 31 Vanwege het Van der Heijden Instituut, p. 81.

[45]
Vergelijk art. 2:95 lid 1 BW.

[46]
Art. 2:325 lid 3 BW.

[47]
Reeds eerder wees ik op dit struikelblok van art. 2:334cc BW die een 'ruziesplitsing' van beursvennootschappen vrijwel onmogelijk maakt, R.A.F.
Timmermans, 'Opheffing van een aandelensoort bij 'tracking stock'', Ondernemingsrecht 2003, p. 253.

[48]
Art. 2:333 lid 1 BW.

[49]
Indien door de intrekking het totale nominale bedrag van de geplaatste aandelen minder dan een vijfde van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, is
een statutenwijziging noodzakelijk.

[50]
Zie hierover H.J.M.N. Honée, 'Lichte turbulentie', De NV 75, p. 2 en L. Timmerman, 'Een zwaanzinnige intrekking', TVVS 1997, p. 47.

[51]
Zie p. 249-250 van mijn in voetnoot 47 genoemde publicatie in Ondernemingsrecht en de aldaar aangehaalde literatuur.

[52]
Art. 2:208 lid 2 BW.

[53]
Handboek, 12e druk, p. 211. Ook Honée en Timmerman sluiten zich, mede vanwege het feit dat de Tweede EG-richtlijn een soortgelijke bepaling kent,
voorzichtig bij Van der Grinten aan. Honée noemt de intrekking van geconverteerde aandelen bij KLM een poppenkast en Timmerman is van mening
dat de intrekking bij KLM plaatsvindt op de grens van wat nog juist kan. Zie de in voetnoot 50 genoemde publicaties.

[54]
In tegenstelling tot de BV-wetgeving, die het mogelijk maakt dat de BV leningen verstrekt aan de SPV tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare
reserves en voorzover de statuten dit toestaan, is het onder de NV-wetgeving überhaupt verboden om leningen te verstrekken met het oog op het
verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal. Vergelijk art. 2:207c lid 2 BW.

[55]
Art. 2:98c lid 1 BW.

[56]
Zie onder meer P. van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, bewerkt door J. Winter, p. 77.

[57]
Vgl. A.G. van Solinge, 'Steunverlening door een vennootschap met het oog op verwerving van haar aandelen', in: Vennootschapsrecht in EG-
perspectief, p. 47.

[58]
Dit betekent dat bovendien machtiging van de algemene vergadering van de vennootschap vereist is.

[59]
Indien SPV een stichting zou zijn, zou zij bij letterlijke lezing van art. 2:24a BW niet als een dochtermaatschappij worden aangemerkt. Een stichting kent
immers geen leden noch een algemene vergadering. Daardoor wordt zij niet gehinderd door de beperkingen van art. 2:98/98d BW. Aldus Asser/Van der
Grinten/Maeijer 2-II, p. 190, Sanders-Westbroek 2005, p. 17. Anders Bartman-Dorresteijn 2003, p. 34 die een nuancering aanbrengen en van mening
zijn dat het verbod van onder meer art. 2:98 BW niet zomaar omzeild zou mogen worden door het gebruik van een stichting.

[60]
Art. 2:98 BW.
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