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1. Inleiding
Op 22 juni 2010 is de Invoeringswet vereenvoudiging 
en flexibilisering bv-recht (de Invoeringswet) inge-
diend bij de Tweede Kamer.1 De Invoeringswet regelt 
de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibili-
sering bv-recht (het Wetsvoorstel bv-recht)2. Daar-
naast behelst de Invoeringswet het voorstel om 
enkele regels voor juridische fusie, juridische split-
sing en omzetting van de bv in een nv aan te passen 
aan en in lijn te brengen met de voorgestelde wijzi-
gingen ingevolge het Wetsvoorstel bv-recht. Ook 
omvat de Invoeringswet regels van overgangsrecht, 
wordt aandacht besteed aan bepaalde onderwerpen 
waarvan in de memorie van toelichting op het Wets-
voorstel bv-recht is toegezegd dat daar aandacht 
aan zou worden besteed3 en wordt een enkele termi-
nologische wijziging aangebracht.

In deze bijdrage zal ik aandacht besteden aan de 
voorgestelde aanpassing van de regels van juridische 
fusie, juridische splitsing en omzetting van een bv 
met stemrechtloze en winstrechtloze aandelen.4

2. Stemrechtloze en winstrechtloze aan-
delen

Het Wetsvoorstel bv-recht introduceert in art. 2:228 
lid 5 de figuur van het stemrechtloze aandeel. Alhoe-
wel het ambtelijk voorontwerp van het Wetsvoorstel 
bv-recht, mede op advies van de door de Minister 
van Justitie en Staatssecretaris van Economische 
Zaken in 2003 ingestelde expertgroep, niet voorzag 
in de mogelijkheid van uitgifte van stemrechtloze 
aandelen, wordt naar aanleiding van de consultatie 
alsook door opmerkingen in de preadviezen van de 
Vereeniging handelsrecht5 alsnog voorzien in de 
mogelijkheid van stemrechtloze aandelen. Het stem-
rechtloze aandeel zou in internationaal verband een 
gebruikelijke figuur zijn en kan daarom van nut zijn 
voor internationale (houdster) structuren. De figuur 
van certificering waarmee feitelijk hetzelfde resul-
taat bereikt kan worden zou in het buitenland moei-
lijk uit te leggen zijn en zou tot relatief hogere kosten 
leiden.6

Ook in de mogelijkheid van de figuur van het aandeel 
dat geen of slechts beperkt recht geeft tot deling in 
de winst of reserves van de vennootschap (hierna: 
het winstrechtloze aandeel) wordt in Wetsvoorstel 
bv-recht voorzien, hetgeen goed aansluit bij de wens 
in de praktijk.7

De invoering van stemrechtloze en winstrechtloze 
aandelen noodzaakt tot een aanpassing van de fusie 

en splitsingsregels, alsook tot een aanpassing van 
de regels omtrent omzetting van een bv in een nv. 
Immers, de figuren van het stemrechtloze aandeel en 
het winstrechtloze aandeel worden alleen geïntrodu-
ceerd in het bv-recht en niet in het nv-recht. Bij 
omzetting, juridische fusie en juridische splitsing 
van een bv met stemrechtloze aandelen en/of winst-
rechtloze aandelen is het toekennen aan houders 
van stemrechtloze of winstrechtloze aandelen van 
een bv van een aan houders van gewone aandelen in 
de nv gelijkwaardige positie niet goed mogelijk.8 De 
Invoeringswet stelt in dit verband voor om de wette-
lijke regeling van omzetting, fusie en splitsing op 
enkele punten aan te passen.

3. Omzetting van een bv met stemrechtloze 
en/of winstrechtloze aandelen in een nv

Wanneer een bv met stemrechtloze en/of winstrecht-
loze aandelen zich op de voet van de art. 2:18 en 2:72 
omzet in een nv, kunnen de stemrechtloze en/of 
winstrechtloze aandelen niet terugkeren in de nv. De 
stemrechtloze en/of winstrechtloze aandelen worden 
slechts bij de bv mogelijk gemaakt. Daarom wordt in 
het nieuwe art. 2:181 lid 3 voorgesteld dat de stem-
rechtloze en winstrechtloze aandelen komen te ver-
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diging en fl exibilisering bv-recht, WPNR 6857, p. 704-715, 
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havige kwestie Zie over de onderhavige kwestie verder 
P.J. Dortmond, Rechten van stemrechtloze aandelen in de 
invoeringswet fl exibilisering BV-recht, Ondernemingsrecht 
2010, 108, p. 521-525.
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p. 52 e.v.
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7. Kamerstukken 31058, nr. 3, p. 75. Zie art. 2:216 lid 7 van het 

Wetsvoorstel bv-recht.
8. Kamerstukken 32426, nr. 3, p. 5.
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vallen op het moment dat de omzetting van kracht 
wordt. Het nieuwe art. 2:181 lid 3 geeft de houders 
van deze aandelen de mogelijkheid om te onder-
handelen over de ruilverhouding.9 Indien deze onder-
handelingen niet tot overeenstemming leiden over 
een gelijkwaardige positie voor deze aandeelhouders 
in de nv, kunnen zij bij de vennootschap een verzoek 
indienen tot schadeloosstelling voor het verlies van 
hun aandelen. Het verzoek tot schadeloosstelling 
moet schriftelijk aan de vennootschap worden 
gedaan binnen één maand nadat de vennootschap 
aan de aandeelhouder heeft medegedeeld dat hij 
deze schadeloosstelling kan vragen. Bij gebreke van 
overeenstemming wordt de schadeloosstelling be-
paald door een of meer onafhankelijke deskundigen 
ten verzoeke van de meest gerede partij te benoe-
men door de rechtbank (art. 2:181 lid 4 (nieuw)).

Waarom wordt er in art. 2:181 lid 3 gesproken van een 
“ruilverhouding”? Het begrip “ruilverhouding” wordt 
in Boek 2 BW gebruikt in het kader van een juridi-
sche fusie: De aandeelhouder van de verdwijnende 
vennootschap verliest zijn aandelen en krijgt in ruil 
daarvoor terug nieuwe aandelen in de verkrijgende 
vennootschap.10 In geval van omzetting van een bv 
in een nv blijven de aandeelhouders aandeelhouder 
van dezelfde entiteit; anders dan bij juridische fusie 
of splitsing hoeven er geen aandelen te worden toe-
gekend in het kader van de omzetting en kan er der-
halve geen sprake zijn van een ruilverhouding.11

De houders van stemrechtloze en/of winstrechtloze 
aandelen kunnen niet op gelijke voet terugkeren in 
de nv, omdat zoals gezegd de figuur van stemrecht-
loze en/of winstrechtloze aandelen niet geldt voor de 
nv. Hun aandelen komen ingevolge art. 2:181 lid 3 te 
vervallen. Wat betekent dit “vervallen”? Worden de 
aandelen van rechtswege ingetrokken, zeg maar een 
met intrekking van aandelen en terugbetaling verge-
lijkbare rechtsfiguur? En betekent dit dat de hou-
ders alleen financieel gecompenseerd kunnen wor-
den voor het verlies van hun aandelen? Kunnen hun 
aandelen bij de omzetting niet geconverteerd wor-
den in stemgerechtigde, respectievelijk winstgerech-
tigde aandelen in de nv, of een combinatie van finan-
ciële compensatie en stemgerechtigde en winst -
gerechtigde aandelen in de nv? In de memorie van 
toelichting wordt gesuggereerd dat deze problema-
tiek een kwestie is van onderhandelingen, waarbij de 
waardering van de aandelen en rechten onderwerp 
van de onderhandelingen zullen zijn.12 Dit lijkt erop 
dat een combinatie mogelijk is. De wettekst is in 
ieder geval niet duidelijk en het verdient aanbeveling 
de wettekst op dit punt te verduidelijken. Zo zou 
bepaald kunnen worden dat het bestuur van de bv 
en iedere houder van stemrechtloze en/of winst-
rechtloze aandelen met elkaar onderhandelen over 
eventuele voortzetting van hun aandeelhouderschap 
in de nv. Indien overeengekomen wordt dat het aan-
deelhouderschap niet wordt voortgezet, dan zouden 
de stemrechtloze en winstrechtloze aandelen kun-
nen worden ingetrokken met terugbetaling per het 

moment waarop de omzetting van kracht wordt. 
Indien de onderhandelingen niet tot overeenstem-
ming leiden, zouden de houders de mogelijkheid 
moeten hebben om een verzoek in te dienen bij de 
vennootschap tot schadeloosstelling, al dan niet 
door tussenkomst van deskundigen overeenkomstig 
het voorgestelde art. 2:181 lid 4.

Wat nu indien een bv met hoofdzakelijk stemrecht-
loze en/of winstrechtloze aandelen zich wil omzetten 
in een nv en het vervallen van stemrechtloze en/of 
winstrechtloze aandelen per het moment van omzet-
ting leidt tot een te laag geplaatst aandelenkapitaal 
van de nv? Ik zou menen dat een dergelijke omzet-
ting niet kan plaatsvinden zolang op het moment 
van omzetting het geplaatste kapitaal van de nv niet 
ten minste gelijk is aan EUR 45.000. Een verduide-
lijking hieromtrent lijkt mij wenselijk.

De schadeloosstelling is gelijk te stellen aan een ver-
mindering van het eigen vermogen van de vennoot-
schap. De stemrechtloze en/of winstrechtloze aan-
delen vervallen en er worden in feite uitkeringen 
gedaan aan aandeelhouders. Nu de kapitaalbescher-
mingsregels onverkort van toepassing blijven op 
de nv, zou ik denken dat uit de verklaring van de 
accountant ex art. 2:72 lid 1 sub b zou moeten blijken 
dat het eigen vermogen van de vennootschap ten 
minste overeenkwam met het gestorte en opge-
vraagde kapitaal vermeerderd met het bedrag van 
schadeloosstelling dat ingevolge art. 2:181 lid 3 
wordt toegekend aan houders van stemrechtloze of 
winstrechtloze aandelen.13

Omgekeerd is het mogelijk dat een nv zich omzet in 
een bv, of dat een vereniging, coöperatie, of onder-
linge waarborgmaatschappij zich omzet in een bv. 
De aandeelhouders van de nv en de leden van de ver-
eniging, coöperatie, of onderlinge waarborgmaat-
schappij worden dan aandeelhouder van de bv waar-
bij als uitgangspunt geldt dat aandeelhouders na 
omzetting over een gelijkwaardig aandeel in de bv 
zullen beschikken. Een omzetting ten gevolge waar-
van tegen hun wil stem- of winstrecht wordt ont-
nomen, zal doorgaans in strijd moeten worden ge -
acht met de redelijkheid en billijkheid als bedoeld in 
art. 2:8.14

9. Kamerstukken 32426, nr. 3, p. 5.
10. Art. 2:311 lid 2. Hetzelfde geldt voor de fi guur van juridische 

splitsing.
11. Zie over de ruilverhouding bij omzetting eveneens 

P.J. Dortmond, Rechten van stemrechtloze aandelen in de 
invoeringswet fl exibilisering BV-recht, Ondernemingsrecht 
2010, 108, p. 523.

12. Kamerstukken 32426, nr. 3, p. 5.
13. In geval van een grensoverschrijdende fusie geldt ook dat 

de accountantsverklaring betrekking moet hebben op het 
bedrag van de schadeloosstelling waarop minderheidsaan-
deelhouders die tegen de fusie stemmen aanspraak kunnen 
maken; vergelijk art. 2:333g. 

14. Kamerstukken 32426, nr. 3, p. 28. Zie hierover ook 
M.L. Lennarts en H.E. Boschma, a.w., p. 706. 
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In het huidige art. 2:181 wordt de procedure op 
grond waarvan schuldeisers in verzet kunnen komen 
tegen een besluit tot kapitaalvermindering (het hui-
dige art. 2:209) buiten toepassing verklaard op een 
omzetting van een bv in een nv. Nu het geplaatste 
aandelenkapitaal bij omzetting van een bv in een nv 
niet wordt verminderd, is crediteurenbescherming 
op de voet van art. 2:209 niet nodig. In het Wetsvoor-
stel bv-recht wordt art. 2:209 geschrapt en ver vangen 
door een regeling waarbij het bestuur een uitkerings-
test moet doen met een daaraan gekoppelde aan-
sprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders 
(de leden 2 tot en met 4 van art. 2:216 (nieuw)).15

Zoals hiervoor aangegeven vervallen de stemrecht-
loze en winstrechtloze aandelen bij een omzetting 
van een bv in een nv, hetgeen betekent dat voor deze 
aandelen geen nieuwe aandelen in de nv terug-
komen. Wordt de schadeloosstelling betaald, dan 
is sprake van een met intrekking van aandelen en 
terugbetaling vergelijkbare rechtsfiguur. Zou daar-
om aan art. 2:181 niet moeten worden toegevoegd 
dat in geval van een omzetting van een bv met stem-
rechtloze en winstrechtloze aandelen in een nv op 
het besluit tot omzetting met betaling van een 
bedrag aan schadeloosstelling aan de houders van 
stemrechtloze en winstrechtloze aandelen de leden 2 
tot en met 4 van art. 2:216 (nieuw) van overeenkom-
stige toepassing zijn? Zou dat niet het geval zijn, dan 
zouden bedragen van schadeloosstelling zonder uit-
keringstest kunnen worden uitgekeerd aan aandeel-
houders terwijl dat in het soortgelijke geval van een 
intrekking van aandelen en terugbetaling (art. 2:208) 
niet mogelijk is.

4. Juridische fusie en splitsing van een bv 
met stemrechtloze en/of winstrechtloze 
aandelen

In geval van een juridische fusie of splitsing waarbij 
een bv met stemrechtloze en/of winstrechtloze aan-
delen verdwijnende of splitsende vennootschap is en 
een nv verkrijgende vennootschap is, doet hetzelfde 
probleem zich voor. De stemrechtloze en/of winst-
rechtloze aandelen kunnen niet terugkeren in de ver-
krijgende nv.

Net zoals bij omzetting het geval is, wordt voor wat 
betreft de fusie in een nieuw art. 2:330a voorgesteld 
om de stemrechtloze en winstrechtloze aandelen te 
laten vervallen op het moment dat de juridische 
fusie van kracht wordt. Dit betekent dat voor deze 
aandelen geen nieuwe aandelen worden toegekend 
door de verkrijgende nv aan de houders van stem-
rechtloze en winstrechtloze aandelen16, hetgeen tot 
uitdrukking komt door de toevoeging van de verwij-
zing naar het nieuwe art. 2:330a in art. 2:311 lid 2 
(nieuw). Art. 2:330a bepaalt verder dat iedere houder 
van een stemrechtloos en een winstrechtloos aan-
deel waarvoor geen overeenstemming is bereikt over 
de ruilverhouding, de vennootschap schadeloosstel-
ling kan vragen voor het verlies van zijn aandelen. 
Anders dan bij omzetting is het in dit verband juist 

om te spreken van een ruilverhouding. Maar wat 
betekent “geen overeenstemming is bereikt over de 
ruilverhouding”? Moeten we dit zo begrijpen dat 
iedere houder van een stemrechtloos en een winst-
rechtloos aandeel onderhandelingen voert over de 
ruilverhouding? Uit de woorden van de minister 
blijkt dat dat inderdaad het geval is.17 Dit zou een 
afwijking betekenen van de fusieprocedure zoals die 
thans geldt: Het zijn de besturen van de fuserende 
vennootschappen die het fusievoorstel opstellen en 
daarin de ruilverhouding opnemen (art. 2:326). De 
aandeelhouders komen daar niet aan te pas.

Hoe zou de procedure van art. 2:330a nu in de prak-
tijk werken? De besturen van de fuserende vennoot-
schappen moeten onderhandelen over de ruilver-
houding met de houders van stemrechtloze en 
winstrechtloze aandelen. Indien de onderhandelin-
gen niet tot overeenstemming leiden, zal de ven-
nootschap de aandeelhouders moeten mededelen 
dat zij schadeloosstelling kunnen vragen. Deze 
mededeling dient op dezelfde wijze te geschieden als 
de oproeping tot een algemene vergadering van een 
bv. Ik zou menen dat dit betekent dat het bestuur 
en de raad van commissarissen, dan wel degenen die 
op grond van de statuten van de bv bevoegd zijn tot 
het bijeenroepen van een algemene vergadering, een 
dergelijke mededeling zullen moeten uitbrengen.18 
Nadat de houders de mededeling hebben ontvangen, 
kunnen zij binnen een maand na ontvangst van die 
mededeling het schriftelijk verzoek tot schadeloos-
stelling aan de vennootschap doen. Bij gebreke van 
overeenstemming wordt de schadeloosstelling be- 
paald door een of meer onafhankelijke deskundigen 
op verzoek van de meest gerede partij te benoemen 
door de rechtbank van het arrondissement waarin 
de woonplaats van de verkrijgende vennootschap is 
gelegen (art. 2:330a lid 2). Zodra de hoogte van de 
schadeloosstelling bepaald is, kunnen de besturen 
van de fuserende vennootschappen het fusievoorstel 
opstellen, met daarin opgenomen de ruilverhouding 
alsook de hoogte van de schadeloosstelling. De 
hoogte van de schadeloosstelling dient namelijk 
krachtens de nieuwe letter d van art. 2:326 in het 
fusievoorstel te worden vermeld. Zoals uit het voor-
gaande blijkt, kan de procedure van schadeloosstel-
ling veel tijd in beslag nemen, zeker als er deskundi-
gen benoemd moeten worden door de rechtbank. 
Hiermee wordt het fusieproces onnodig opgehou-
den. Pas eerst nadat het bedrag van de schadeloos-
stelling is bepaald, kan het fusievoorstel worden 
vastgesteld.

15. Kamerstukken 31058, nr. 3, p. 68.
16. Zie over het “vervallen” van aandelen in het kader van 

een juridische fusie P.J. Dortmond, Enige beschouwingen 
rondom aandelen, p. 81.

17. Kamerstukken 32426, nr. 3, p. 5.
18. Art. 2:219.
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Ware het niet beter geweest om te voorzien in een 
soortgelijke regeling zoals deze geldt bij de grens-
overschrijdende fusie? Bij de grensoverschrijdende 
fusie hebben minderheidsaandeelhouders een uit-
treedrecht. Ingevolge art. 2:333h lid 1 kunnen aan-
deelhouders die tegen het fusiebesluit stemmen bin-
nen een maand na de datum van het besluit bij de 
verdwijnende vennootschap een verzoek tot schade-
loosstelling indienen. De aandelen waarop het ver-
zoek betrekking heeft, vervallen op het moment 
waarop de fusie van kracht wordt. Om het fusiepro-
ces niet onnodig te vertragen, wordt in art. 2:333i lid 
4 een keuzemogelijkheid geboden: De fusie zal door-
gang kunnen vinden als (i) of de schadeloosstelling 
is geregeld, of (ii) elke overige fuserende vennoot-
schap verklaart dat deze zich - en daarmee de ver-
krijgende vennootschap – gebonden acht aan het 
resultaat van de procedure.19 In het tweede geval vol-
doet de verkrijgende vennootschap de schadeloos-
stelling nadat de fusie is geëffectueerd. Dit betekent 
dat de fuserende vennootschappen de mogelijkheid 
hebben om het fusieproces in gang te zetten en de 
onderhandelingen over de hoogte van de schade-
loosstelling na effectuering van de fusie af te wikke-
len. Hiermee wordt het fusieproces niet onnodig ver-
traagd.

Net zoals dat bij de grensoverschrijdende fusie het 
geval is en bij een omzetting het geval zou moeten 
zijn (zie hiervoor onder paragraaf 3), zou de accoun-
tantsverklaring ex art. 2:328 lid 1, 2e volzin, inhou-
dende dat het eigen vermogen van de bv ten minste 
overeen kwam met het nominaal gestorte bedrag op 
de gezamenlijke aandelen die de aandeelhouders 
van de bv ingevolge de fusie in de nv verkrijgen, ook 
betrekking moeten hebben op het bedrag van de 
schadeloosstelling dat ingevolge art. 2:330a wordt 
toegekend aan houders van stemrechtloze of winst-
rechtloze aandelen van de bv. De schadeloosstelling 
leidt immers tot een vermindering van het eigen ver-
mogen van de vennootschap.

In geval van splitsing bepaalt het nieuwe art. 
2:334ee1 dat wanneer ten minste een verkrijgende 
vennootschap een nv is, of in geval van een splitsing 
als bedoeld in art. 334cc (de zogenaamde “ruziesplit-
sing”), alle stemrechtloze of winstrechtloze aandelen 
van een splitsende bv vervallen op het moment 
dat de splitsing van kracht wordt. Voorts geldt een 
gelijke regeling voor schadeloosstelling als wordt 
voorgesteld voor fusie, met dien verstande dat de 
verkrijgende vennootschappen hoofdelijk verbonden 
zijn voor het voldoen van de schadeloosstelling.
Zoals hierboven aangegeven, betekent het “verval-
len” dat voor deze aandelen geen nieuwe aandelen 
worden verkregen in de verkrijgende nv. Strikt geno-
men zou daarom het art. 2:334ee1 over de schadever-
goeding moeten worden toegevoegd aan de opsom-
ming van uitzonderingen op het beginsel van art. 
2:334e lid 1 dat alle aandeelhouders van de splitsen-
de vennootschap aandeelhouder worden van alle 

verkrijgende vennootschappen. De Invoeringswet 
voorziet hier niet in.
Los van dit hiaat, roept het voorgestelde art. 
2:334ee1 allerlei vragen op. Wat nu als er sprake is 
van een zuivere splitsing waarbij een verkrijgende bv 
en een verkrijgende nv optreden? Betekent het “ver-
vallen” dan ook dat de stemrechtloze en winstrecht-
loze aandelen niet kunnen terugkeren in de verkrij-
gende bv?20 En wat in geval van een afsplitsing 
waarbij de afsplitsende bv blijft bestaan en een nv 
als verkrijgende vennootschap optreedt? Raken de 
houders van de stemrechtloze en winstrechtloze 
aandelen hun aandelen in de afsplitsende bv die 
blijft bestaan dan kwijt? Dat alles lijkt mij toch niet 
de bedoeling te kunnen zijn. En waarom wordt de 
ruziesplitsing met zoveel woorden aangehaald? De 
minister stelt dat het bij een dergelijke splitsing niet 
mogelijk is om een goede oplossing te vinden voor de 
positie van houders van stemrechtloze of winstrecht-
loze aandelen, ook niet als de verkrijgende vennoot-
schappen bv’s zijn.21 Ik zie niet in waarom dat niet 
mogelijk zou zijn. Zolang maar ten minste een aan-
deel met stemrecht in ieder van de verkrijgende bv’s 
wordt toegekend, zou dat mogelijk moeten zijn.22

De voorgestelde wettekst bevat veel onduidelijk-
heden en het verdient daarom aanbeveling om art. 
2:334ee1 aan te passen bijvoorbeeld door dit artikel 
te veralgemeniseren. Zo zou gesteld kunnen worden 
dat ingeval een bv met stemrechtloze en winstrecht-
loze aandelen optreedt als splitsende vennootschap 
en de houders van de stemrechtloze en winstrecht-
loze aandelen en de vennootschappen het niet eens 
worden over de ruilverhouding, zij de vennootschap 
kunnen vragen om schadeloosstelling.

5. Slotopmerkingen
Het Wetsvoorstel bv-recht introduceert de figuren 
van het stemrechtloze aandeel en het winstrechtloze 
aandeel. In de memorie van toelichting bij het Wets-
voorstel bv-recht heeft de minister aangekondigd te 
bezien of de invoering van stemrechtloze aandelen 
noodzaakt tot aanpassing van de wettelijke regeling 
voor omzetting, fusie en splitsing.23 Naar boven blijkt 
is de minister deze belofte nagekomen met de Invoe-
ringswet. Zoals ik in deze bijdrage heb getracht aan 
te tonen, blijkt dat de regeling nog diverse onduide-
lijkheden en gebreken vertoont.
Het is te hopen dat deze worden verduidelijkt en 
gerepareerd in de Invoeringswet.

19. Kamerstukken 30929, nr. 3, p. 20.
20. Ook Dortmond vraagt zich dit af, P.J. Dortmond, Rechten 

van stemrechtloze aandelen in de invoeringswet fl exibilise-
ring BV-recht, Ondernemingsrecht 2010, 108, p. 524. 

21. Kamerstukken 32426, nr. 3, p. 32.
22. In gelijke zin Dortmond, Rechten van stemrechtloze aan-

delen in de invoeringswet fl exibilisering BV-recht, Onder-
nemingsrecht 2010, 108, p. 523 en Lennarts en Boschma, 
a.w., p. 707.

23. Kamerstukken II 31058, nr. 6, p. 17.




