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1. Inleiding
In de regel pleegt een groot aantal Nederlandse 
beurs vennootschappen zich te beschermen middels 
de mogelijkheid om niet-genoteerde preferente 
beschermingsaandelen (hierna beschermingsprefs) 
uit te geven aan een bevriende relatie, veelal een 
stichting continuïteit. Die uitgifte geschiedt veelal 
doordat de stichting een aan haar verleende optie 
uitoefent (calloptie). Uitgifte kan ook plaatsvinden 
doordat de vennootschap een optie uitoefent 
(putoptie).

Deze bijdrage omvat een analyse van de optie op 
beschermingsprefs in een beurs-nv aan de hand van 
het vennootschaps- en verbintenissenrecht. Daarbij 
zal ik ingaan op de vraag wat de invloed is van het 
vennootschaps- en verbintenissenrecht op de ver- 
lening en uitoefening van zo’n optie en in hoeverre de 
optie kan worden geclausuleerd en/of kan herleven. 
In paragraaf 2 behandel ik de verbintenisrechtelijke 
aspecten van de optie. In paragraaf 3 ga ik in op de 
optie op niet-uitgegeven beschermingsprefs. Achter-
eenvolgens besteed ik aandacht aan de verlening van 
de optie (paragraaf 3.2), de uitoefening van de optie 
(paragraaf 3.3), de putoptie (paragraaf 3.4) en de 
contractuele relatie tussen de vennootschap en de 
stichting (paragraaf 3.5). Clausulering van de optie 
en herleving van de optie komen in paragraaf 4 aan 
bod. Ik rond deze bijdrage af met enkele afsluitende 
opmerkingen (paragraaf 5).

2. Verbintenisrechtelijke aspecten van de 
optie

2.1. Kenmerken van de optie
Onder optie wordt in het verbintenissenrecht ver-
staan het niet door een eventuele herroeping aan-
tastbaar wilsrecht van de gerechtigde om door een 
enkele tijdige uitoefening (aanvaarding van het in de 
optie besloten liggende aanbod) de (beoogde) over-
eenkomst tot stand te brengen.1 Een optie kenmerkt 
zich aldus door drie aspecten. Het is een aan de optie-
gerechtigde toegekend wilsrecht, dat onherroepelijk 
is en waarvan de enkele uitoefening van het wilsrecht 
tot een overeenkomst leidt tussen de optiegerech-
tigde en de optieverlener. Ik stel deze drie kenmerken 
hieronder nader aan de orde.

Een wilsrecht houdt in de bevoegdheid om door een 
wilsverklaring al dan niet gepaard gaande met een 

rechterlijke uitspraak een nieuwe rechtstoestand te 
scheppen.2 Door de enkele aflegging van de wilsver-
klaring wordt de nieuwe rechtstoestand geschapen. 
Aflegging van die wilsverklaring is geen verplichting 
voor de optiegerechtigde; optie betekent vrije keuze.3 
Het tweede kenmerk is dat de optie onherroepelijk 
is. In de literatuur spreekt men over het algemeen 
van een onherroepelijk aanbod conform de (uitleg)
regel van art. 6:219 lid 3 BW.4 Dat betekent dat de 
optieverlener gebonden is, ook al zou hij het in de 
optie vervatte aanbod hebben herroepen. Het derde 
kenmerkende element is dat door uitoefening van 
het optierecht de beoogde overeenkomst tussen 
optieverlener en optiegerechtigde tot stand komt. 
Daarmee onderscheidt de optie zich van een voor-
overeenkomst, een pactum de contrahendo.5 Het 
pactum de contrahendo is een meerzijdige obligatoire 
overeenkomst waarbij partijen zich verbinden om 
een overeenkomst tot stand te brengen, waarvan de 
inhoud althans in hoofdlijnen voldoende bepaald of 
bepaalbaar is.6 De overeenkomst ontstaat eerst 
nadat de partijen daarvoor toestemming hebben 
gegeven. Een pactum de contrahendo kan ook een-
zijdig bindend zijn, in welk geval één van de partijen 
de verplichting op zich heeft genomen om die twee-
de overeenkomst aan te gaan.7 Dat de optie niet als 
een meerzijdig pactum de contrahendo beschouwd 
kan worden blijkt uit het feit dat de optiegerechtigde 
niet verplicht is om de overeenkomst aan te gaan.8 
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Bovendien ligt de toestemming van de optieverlener 
reeds besloten in de optieverlening.9 De optie kan 
evenmin als een eenzijdig bindend pactum de contra-
hendo worden aangemerkt, omdat het pactum de 
contrahendo tot rechtstreekse doel heeft het sluiten 
van een nadere overeenkomst.10 Wanneer die over-
eenkomst niet tot stand komt, heeft de voorovereen-
komst haar doel gemist. Het doel van de optie daar-
entegen is beperkter en reikt niet verder dan het 
openen van een mogelijkheid om tot een nadere 
overeenkomst te geraken. De optie gaat teniet zodra 
deze is uitgeoefend, of de termijn is verlopen waar-
binnen deze uitgeoefend had moeten worden.

Een optierecht wordt in het verbintenissenrecht als 
een persoonlijk recht beschouwd en niet als een vor-
deringsrecht.11 Ter toelichting schets ik de volgende 
casus, waarnaar ik in dit opstel vaker zal verwijzen. 
A kan een optie verlenen aan B om 100 aandelen die 
A houdt in het kapitaal van X BV te kopen en te ver-
krijgen tegen een van te voren overeengekomen 
prijs. In dat geval heeft A zich verbonden om indien 
en zodra B dit wenst met A een koopovereenkomst 
aan te gaan. Eerst als B de optie uitoefent, komt de 
koopovereenkomst tot stand en ontstaat dienten-
gevolge een vorderingsrecht van B op A te weten 
levering van de door A gehouden aandelen in X BV 
aan B.

2.2. Verlening van de optie
Verlening van de optie zal doorgaans middels een 
overeenkomst of beding tussen partijen geschieden. 
De overeenkomst is eenzijdig (niet-wederkerig), 
omdat ze alleen voor de optieverlener verplichtingen 
schept; de optiegerechtigde verbindt zich op dat 
moment niet tot aankoop, nu of in de toekomst.12 
Een goed voorbeeld uit de vennootschapsrechtprak-
tijk is een koopovereenkomst waarbij A aan B 100 
aandelen in X BV verkoopt en voorts aan B een optie 
verleent om nog een pakket van 100 aandelen onder 
dezelfde voorwaarden te kopen en te verkrijgen van 
A, of een aandeelhoudersovereenkomst waarin aan-
deelhouder A aan aandeelhouder B een optie ver-
leent om (een gedeelte van) de aandelen die A in de 
vennootschap houdt te kopen en te verkrijgen als 
aan bepaalde voorwaarden is voldaan. A verplicht 
zich om zodra B dit wenst de aandelen te verkopen 
en te leveren aan B.

2.3. Uitoefening van de optie
De optiegerechtigde is zoals gezegd in beginsel vrij 
om al dan niet gebruik te maken van het hem toe- 
komende optierecht en derhalve vrij het hem uitge-
brachte (onherroepelijke) aanbod al dan niet te aan-
vaarden. In beginsel brengt dit naar mijn mening 
met zich mee dat de optieverlener de optiegerechtig-
de niet kan dwingen om van het optierecht gebruik 
te maken. De beslissing behoort bij de optiegerech-
tigde te liggen. Uitoefening van de optie door de 
optiegerechtigde kan in beginsel evenmin aan toe-
stemming van de optieverlener onderhevig zijn, 

omdat de optieverlener zich bij de verlening van de 
optie reeds heeft verplicht om de overeenkomst tot 
stand te brengen. De optieverlener is tot de prestatie 
gehouden zodra de optiegerechtigde daartoe de 
wens te kennen geeft.13 Bij de optieverlening kan 
echter steeds anders worden bepaald.14 Voor de 
casus waarin A een optie verleent aan B om de 100 
aandelen die A in het kapitaal van X BV houdt te 
kopen en te verkrijgen, betekent dit dat in het optie-
beding bijvoorbeeld kan worden bepaald dat uitoefe-
ning van de optie de toestemming van A behoeft. De 
optie is dan voorwaardelijk gesteld aan de goedkeu-
ring van A. In feite is dan sprake van een (eenzijdig) 
pactum de contrahendo en niet van een optie, omdat 
de overeenkomst eerst tot stand komt nadat de 
optieverlener toestemming tot het aangaan van de 
overeenkomst verleent.

2.4. Soorten opties
De optie waarvan in de hierboven geschetste casus 
sprake is, is een calloptie. Dat wil zeggen dat B een 
kooprecht heeft en de aandelen van A kan kopen en 
verkrijgen zodra B dat wenst. Het is ook mogelijk dat 
B aan A een optie verleent waarbij A zijn aandelen 
kan verkopen en vervreemden aan B op het moment 
dat A zulks verlangt. In dat geval is sprake van een 
putoptie of verkooprecht. De koopovereenkomst 
komt dan tot stand indien en zodra A de wilsverkla-
ring daartoe aflegt. Door uitoefening van de optie 
ontstaat dan een vorderingsrecht van A op B tot 
afname van de aandelen en betaling van de koop-
prijs. Een combinatie van een call- en putoptie is ook 
mogelijk. In een dergelijk geval verleent A aan B een 
optie om de aandelen die A in BV X houdt te kopen 
en te verkrijgen van A en verleent B een optie aan A 
om de aandelen die A in X BV houdt te verkopen en 
te vervreemden aan B op het moment dat A zulks 
verlangt. Steeds heeft de optiegerechtigde (B in 
geval van een calloptie en A in geval van een put- 
optie) het recht om de optie uit te oefenen waardoor 
de overeenkomst tot stand komt en over en weer 
vorderings rechten ontstaan.

9. Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III* 2010/92.
10. P.J. Verdam, Opties, WPNR (1945) 3909, p. 270.
11. Asser/Hijma 7-I* 2013/187, Brahn/Reehuis, Zwaartepunten 

van het vermogensrecht, Deventer: Kluwer 2010, nr. 228. 
12. Asser/Hijma 7-I* 2013/185. Zie over de eenzijdige overeen-

komst Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III* 2010, nr. 82.
13. Drielsma, Civiele en fiscale gedachten over optierechten, 

N.V. Uitgeversmaatschappij AE.E. Kluwer, Deventer – 
 Antwerpen 1964, p. 5.

14. Art. 3:38 BW dat stelt dat iedere rechtshandeling aan een 
voorwaarde onderworpen kan worden, tenzij uit de wet of 
aard van de rechtshandeling anders voortvloeit.
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3. Vennootschapsrechtelijke aspecten van 
de optie

3.1. Inleiding
De in de vorige paragraaf te berde gebrachte casus 
betreft een optie ter zake van reeds uitgegeven aan-
delen in een vennootschap die door een aandeel-
houder worden gehouden. Uitoefening van de optie 
betekent dat die bestaande aandelen worden 
gekocht en aanvaard door de optiegerechtigde, dan 
wel in geval van een putoptie worden verkocht en 
geleverd door de optiegerechtigde. De optieverlening, 
de uitoefening van de optie en de door uitoefening 
van de optie ontstane overeenkomst worden louter 
door het verbintenissenrecht beheerst.

Beschermingsprefs komen in de regel bij een beurs-nv 
aan bod. Deze aandelen zullen niet zijn uitgegeven 
en verschijnen eerst ten tonele indien er naar het 
oordeel van het bestuur en raad van commissarissen 
van de vennootschap en/of de stichting continuïteit 
sprake is van een situatie van oorlogstijd.15 Art. 2:96 
lid 1 BW bepaalt dat de uitgifte van aandelen in een 
nv geschiedt ingevolge een besluit van de algemene 
vergadering of van een ander vennootschapsorgaan 
dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering 
of bij de statuten voor een maximale duur van vijf 
jaar is aangewezen als het tot uitgifte bevoegde 
orgaan. Omdat in een situatie van oorlogstijd snel en 
adequaat moet worden opgetreden, ligt het voor de 
hand om een ander vennootschapsorgaan – in de 
regel het bestuur – aan te wijzen als het tot uitgifte 
van beschermingsprefs bevoegde orgaan zodat geen 
algemene vergadering gehouden hoeft te worden om 
over de uitgifte van beschermingsprefs te besluiten. 
Het bestuur is dan bevoegd om gedurende een perio-
de van maximaal vijf jaar beschermingsprefs uit te 
geven. Aangezien een vennootschap zich voor langer 
dan vijf jaar wenst te beschermen en de uitgifte- 
bevoegdheid niet steeds wenst te verlengen, wordt 
in de praktijk door het bestuur een optie verleend 
aan de stichting continuïteit tot het nemen van 
beschermingsprefs. De stichting kan dan de optie 
uitoefenen, waarmee de beschermingsprefs aan haar 
worden uitgegeven. Algemeen wordt aangenomen 
dat de stichting de optie ook kan uitoefenen indien 
het bestuur niet meer bevoegd is om tot uitgifte van 
aandelen te besluiten.16 De stichting zou het optie-
recht aldus voor onbepaalde tijd in de toekomst kun-
nen uitoefenen. Er is geen besluit meer vereist van 
het bestuur van de vennootschap, laat staan van de 
algemene vergadering. Dit maakt het beschermings-
instrument tot een effectief instrument.17

Art. 2:96 lid 5 BW geeft voorschriften omtrent de 
optieverlening ter zake van uit te geven aandelen. 
Het artikellid spreekt van het verlenen van rechten 
tot het nemen van aandelen waarbij de voorschriften 
die art. 2:96 BW stelt voor de uitgifte van aandelen 
van overeenkomstige toepassing worden verklaard 
op de verlening van rechten tot het nemen van aan-
delen. Is de optie eenmaal rechtsgeldig door de ven-

nootschap verleend, dan kan de stichting continuïteit 
door een enkele wilsverklaring bewerkstelligen dat 
de vennootschap de aandelen aan haar uitgeeft. Het 
initiatief tot uitoefening van de optie ligt dus bij de 
stichting. Zij kan de aandelen als het ware afroepen. 
Men spreekt dan van een calloptie. Ingevolge art. 2:96 
lid 5 BW gelden de voorschriften die art. 2:96 BW 
stelt voor de uitgifte van aandelen niet nogmaals 
voor de uitgifte krachtens uitoefening van de optie.

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat 
anders dan bij verlening van een calloptie ter zake 
van reeds uitgegeven aandelen, een eenzijdige over-
eenkomst waarbij de vennootschap een optie aan de 
stichting verleent niet voldoende is om de calloptie 
rechtsgeldig te verlenen. Voor de verlening van de 
optie geldt dat de voorschriften die art. 2:96 BW stelt 
voor de uitgifte van aandelen ten minste moeten 
worden nageleefd. Ik ga daar hieronder verder op in.

3.2. Verlening calloptie ter zake van niet- 
uitgegeven beschermingsprefs

De vennootschapsrechtelijke uitgiftevoorschriften 
die van toepassing zijn op de optieverlening zijn de 
volgende:
-  er moet een besluit genomen worden door de 

algemene vergadering of door het bij de statu-
ten of door de algemene vergadering aan- 
gewezen vennootschapsorgaan dat voor een 
bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is 
aangewezen;

-  er is een voorafgaand of gelijktijdig goedkeu-
rend besluit vereist van elke groep houders 
van aandelen van eenzelfde soort aan wier 
rechten het verlenen van het recht tot het 
nemen van beschermingsprefs afbreuk doet;

-  de vennootschap moet binnen acht dagen na 
het besluit van de algemene vergadering tot 
uitgifte of tot aanwijzing een volledige tekst 
van dat besluit neerleggen ten kantore van 
het handelsregister;

15. Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II*2009, nr. 631 
onderscheiden twee situaties van oorlogstijd: (i) de situatie 
waarin sprake is van een vijandig openbaar bod en (ii) de 
situatie waarin sprake is van een ongewenste concentratie 
van stemmenmacht.

16. Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/348 en de 
aldaar aangehaalde literatuur en Handboek voor de Naam-
loze en de Besloten Vennootschap, Deventer: Kluwer 2013, 
nr. 187.1. Anders Schwarz, Beschermingsperikelen en tegen-
strijdig belang, Ondernemingsrecht 1999, p. 439 en in 
Ondernemingsrecht 2000, p. 60-62.  

17. Een ander voordeel is dat de beslissing om beschermings-
prefs uit te geven komt te liggen bij een onafhankelijke derde. 
In dat geval is de kans kleiner dat een beroep op het oneigen-
lijke gebruik van de emissiebevoegdheid door het bestuur 
van de vennootschap zal slagen. Aldus Asser/Maeijer/
Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009, nrs. 641 en Sanders/
Westbroek, BV en NV, Deventer: Kluwer 2005, par. 14.6.
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-  zijn de beschermingsprefs door uitoefening 
van de optie eenmaal uitgegeven, dan moet de 
vennootschap die uitgifte binnen 8 dagen na 
afloop van het kalenderkwartaal waarin die 
uitgifte plaatsvindt opgeven aan het handels-
register.

Zoals in de vorige paragraaf aangegeven, zal in de 
praktijk het bestuur door de algemene vergadering 
worden aangewezen om tot uitgifte van bescher-
mings prefs te kunnen besluiten. Er dient dus eerst 
een aanwijzingsbesluit genomen te worden. Tenzij 
bij dat aanwijzingsbesluit uitdrukkelijk anders is 
bepaald, omvat die aanwijzing ook de bevoegdheid 
om rechten tot het nemen van aandelen (optie) te 
verlenen.18 Ingevolge art. 2:96 lid 1 BW moet bij de 
aanwijzing zijn bepaald hoeveel aandelen mogen 
worden uitgegeven. In de praktijk wordt het bestuur 
aangewezen als bevoegd tot uitgifte van alle nog 
niet-geplaatste beschermingsprefs in het maatschap-
pelijk kapitaal zoals dit op enig moment in de toe-
komst zal luiden.19 Dit betekent in feite dat het 
bestuur op basis van het aanwijzingsbesluit kan 
besluiten tot uitgifte van een aantal beschermings-
prefs dat groter is dan het aantal dat op het moment 
van het aanwijzingsbesluit in het maatschappelijk 
kapitaal is opgenomen, namelijk indien het aantal 
beschermingsprefs in het maatschappelijk kapitaal 
in de tussentijd door statutenwijziging is verhoogd.20 
Voor het overige geeft de wet geen voorschriften over 
de inhoud van het aanwijzingsbesluit. Het rapport 
“Delegatie van emissiebevoegdheid” bevat een best 
practice bepaling die voorschrijft dat het voorstel 
tot aanwijzing voorts de volgende elementen dient te 
bevatten: De (concept)optieovereenkomst (waar-
over hierna) met vermelding van de voorwaarden 
waaronder de optie kan worden uitgeoefend, de 
maximumperiode gedurende welke de beschermings-
prefs zullen uitstaan, de voorwaarden waaronder de 
vennootschap tot intrekking van de beschermings-
prefs kan overgaan en de samenstelling van het 
bestuur van de rechtspersoon met welke de optie-
overeenkomst is of wordt gesloten.21 Alhoewel geen 
verplichting, komt het de transparantie ten goede 
indien deze elementen voor zover mogelijk in het 
voorstel worden opgenomen.

Zijn er meerdere soorten aandelen in het kapitaal 
van de vennootschap geplaatst en leidt de optiever-
lening tot een afbreuk aan rechten van de houders 
van die andere soorten aandelen, dan is ingevolge 
art. 2:96 lid 2 BW voor de geldigheid van het besluit 
van de algemene vergadering tot aanwijzing een 
voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit ver-
eist van die groep houders van aandelen. Algemeen 
wordt aangenomen dat deze bepaling restrictief 
dient te worden uitgelegd. Bij “afbreuk aan rechten” 
gaat het om aantasting van door de wet en statuten 
geconcretiseerde rechten van aandeelhouders, zoals 
het recht op dividend en het recht op uitkering bij 
vereffening.22 Ik meen dat het besluit van de algeme-

ne vergadering tot aanwijzing van het bestuur niet 
snel tot een afbreuk aan rechten van de houders van 
gewone aandelen zal leiden. Daarbij moet niet uit 
het oog verloren worden dat de beschermingsmaat-
regel als zodanig door de algemene vergadering is 
goedgekeurd. Zijn er slechts gewone aandelen uit- 
gegeven en zou er sprake zijn van een afbreuk aan 
rechten van de houders van gewone aandelen, dan 
impliceert het aanwijzingsbesluit van de algemene 
vergadering naar mijn mening ook de goedkeuring 
als hier bedoeld.

Is het bestuur eenmaal aangewezen als het bevoegde 
orgaan dan moet het een besluit nemen tot het ver-
lenen van de optie. Het besluit is een voorwaarde 
voor de optieverlening. Ons systeem van kapitaalver-
hoging is zo dat elke kapitaalverhoging plaatsvindt 
krachtens een besluit.23 Het optiebesluit treedt in dit 
geval in de plaats van het uitgiftebesluit. Het optie-
besluit moet in lijn zijn met het aanwijzingsbesluit 
van de algemene vergadering. Voor de effectiviteit 
van de beschermingsmaatregel is het van belang dat 
het aantal beschermingsprefs dat de stichting kan 
nemen ten minste gelijk is aan het totaal van het 
aantal uitstaande overige aandelen op het moment 
van dat nemen. Het maximum aantal beschermings-
prefs ten aanzien waarvan het bestuur een optie mag 

18. Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/348 en de 
aldaar aangehaalde literatuur. Zie ook Rb. Haarlem, 12 juni 
1990, NJ 1991, 554 (Asko/Ahold). 

19. Ingevolge paragraaf 29 van de inmiddels vervallen Departe-
mentale Richtlijnen 1986, kan de aanwijzingsbevoegdheid 
ook betrekking hebben op aandelen waarvan de mogelijk-
heid tot uitgifte ten tijde van de aanwijzing nog in het geheel 
niet bestaat. Vgl. Schulting, Groene Serie Rechtspersonen, 
Aanverwante stukken, Deventer: Kluwer 1994, aant. par. 29, 
Asser/ Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/345, Handboek 
voor de Naamloze en de Besloten Vennootschap, Deventer: 
Kluwer 2013, nr. 164.

20. Het is aan te bevelen om indien het aantal overige aandelen 
in het maatschappelijk kapitaal bij statutenwijziging wordt 
verhoogd, het aantal beschermingsprefs in het maatschap-
pelijk kapitaal met hetzelfde aantal te verhogen zodat het 
aantal beschermingsprefs in het maatschappelijk kapitaal 
te allen tijde ten minste gelijk is aan het aantal gewone aan-
delen in het maatschappelijk kapitaal. 

21. Van der Korst, Nieuwe Weme, en Van Solinge, Delegatie van 
emissiebevoegdheid, Serie vanwege het Van der Heijden 
Instituut, deel 96, Deventer: Kluwer 2008, par. 9.3.

22. Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/346. Zie in kri-
tische zin over deze beschermingsbepaling Uniken Venema, 
Kapitaalverhoging bij N.V.’s en B.V.’s , de NV 49 (1971), p. 159 
en Maschhaupt en Storm, De Tweede EEG-Richtlijn inzake 
vennootschapsrecht, preadvies van de Vereeniging ‘Handels-
recht’ 1978, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1978, p. 112.

23. Art. 15 lid 1 van de Tweede EG-richtlijn stelt als beginsel 
voorop dat kapitaalsverhogingen plaatsvinden krachtens 
een besluit van de algemene vergadering. Vgl. HR 10 maart 
1995, NJ 1995, 595, m.nt. Maeijer (Janssen Pers), Asser/
Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/339, Van Schilfgaarde/
Winter, Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2009, nr. 56. 
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verlenen is op basis van het hiervoor beschreven 
aanwijzingsbesluit in ieder geval gelijk aan het aan-
tal beschermingsprefs dat op het moment dat het 
optiebesluit genomen wordt in het maatschappelijk 
kapitaal is opgenomen. Stel nu dat enige tijd nadat 
het bestuur het optiebesluit neemt, het maatschap-
pelijk kapitaal bij statutenwijziging wordt verhoogd 
en ook het aantal geplaatste overige aandelen wordt 
uitgebreid. Kan het bestuur besluiten tot optiever- 
lening van een aantal beschermingsprefs dat fluc- 
tueert en misschien wel groter is dan het aantal 
beschermingsprefs in het maatschappelijk kapitaal 
op het moment van het optiebesluit?
De algemene vergadering heeft i.c. een ruime 
bevoegdheid verleend die ook rekening houdt met 
fluctuaties van het maatschappelijk kapitaal na het 
aanwijzings- of optiebesluit. De bevoegdheid tot uit-
gifte ontbreekt buiten de grens van het maatschap-
pelijk kapitaal.24 Geldt dat ook voor de optiever- 
lening?25 Omdat ingevolge art. 2:96 lid 5 BW de  
uitgiftevoorschriften van overeenkomstige toepas-
sing zijn op de optieverlening, valt daar wel iets voor 
te zeggen. Niet uit het oog verloren moet worden dat 
optieverlening een andere rechtshandeling is dan 
uitgifte.26 Die van overeenkomstige toepassing ver-
klaring van de uitgiftevoorschriften heeft als achter-
grond te voorkomen dat het bestuur buiten de alge-
mene vergadering om opties zou kunnen verlenen27 
en moet naar mijn mening ook alleen tegen die ach-
tergrond geïnterpreteerd worden. Mijns inziens is er 
niets op tegen om de optie te relateren aan het aan-
tal uitstaande overige aandelen op het moment van 
het nemen, temeer omdat niet de intentie bestaat 
om meer aandelen uit te geven dan het maatschap-
pelijk kapitaal toestaat. Bovendien kan de optiever-
lening zo geconstrueerd worden dat deze feitelijk 
geschiedt onder de voorwaarde dat het maatschap-
pelijk kapitaal toereikend is.28 Verleent het bestuur 
echter een ruimere optie dan het op grond van het 
aanwijzingsbesluit mag verlenen, dan is het optiebe-
sluit naar mijn mening nietig voor het gedeelte dat 
die bevoegdheid overschrijdt. Alleen de algemene 
vergadering is tot uitgifte van dat meerdere bevoegd.
 
Het bestuursbesluit tot verlening van de calloptie 
hoeft niet bij het handelsregister te worden neer- 
gelegd. Slechts een volledige tekst van het besluit 
van de algemene vergadering tot aanwijzing moet op 
grond van art. 2:96 lid 3 BW bij het handelsregister 
worden neergelegd. Zou de algemene vergadering de 
optie rechtstreeks aan de stichting verlenen, dan 
volgt uit art. 2:96 lid 3 BW dat de volledige tekst van 
dat besluit bij het handelsregister moet worden 
neergelegd.

Ten slotte moet aan het handelsregister opgaaf 
gedaan worden van de uitgifte. Omdat de aandelen 
van de vennootschap zijn genoteerd, volstaat een 
melding aan de AFM op grond van art. 5:34 lid 2 Wft. 
De AFM is gehouden om de melding door te geven 
aan het handelsregister.29

Nadat de vennootschapsrechtelijke voorschriften 
zijn nageleefd, dient het optierecht nog te worden 
toegekend. Boek 2 BW geeft geen (vorm)voorschrif-
ten voor de rechtshandeling van optieverlening. Dat 
betekent dat kan worden teruggevallen op het ver-
bintenissenrecht. Zoals hiervoor in paragraaf 2.2 
weergegeven, geschiedt de optieverlening door mid-
del van een eenzijdige overeenkomst tussen optie-
verlener en optiegerechtigde. De vennootschap en 
de stichting zouden een (vormvrije) optieovereen-
komst met elkaar kunnen aangaan, waarbij de ven-
nootschap de optie aan de stichting verleent en de 
stichting deze aanvaardt. Daarmee komt een con-
tractuele relatie tot stand tussen de vennootschap 
en de stichting.30 Men spreekt in dit verband ook wel 
van een calloptieovereenkomst. Ook de calloptie-
overeenkomst dient aan te sluiten bij het optiebe-
sluit en dus bij het aanwijzingsbesluit. Omdat het 
best practice is om de (concept)calloptieovereen-
komst bij het voorstel tot aanwijzing te voegen, zal 
niet snel sprake zijn dat de calloptieovereenkomst 
niet op de besluitvorming is afgestemd.31

24. Hof Amsterdam, 20 mei 1986, NJ 1987, 733.
25. In positieve zin Dorhout Mees, Statuten van naamlooze 

vennootschappen, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V. 
1933, p. 57 en Prinsen, Converteerbare obligaties, Serie van-
wege het Van der Heijden Instituut, deel 79, Deventer: 
 Kluwer 2004, p. 166. 

26. In gelijke zin Voogd, Statutaire beschermingsmiddelen bij 
beursvennootschappen, Serie vanwege het Van der Heijden 
Instituut, deel 32, Deventer: Kluwer 1989, p. 213.

27. Kamerstukken II 1978-1979, 15304, nr. 3, p. 30.
28. Zo is het ook mogelijk om tot uitgifte te besluiten onder de 

opschortende voorwaarde van een verhoging van het maat-
schappelijk kapitaal. Vgl. ook Eisma, Civielrechtelijke 
aspecten van converteerbare obligatieleningen, Weekblad 
Fiscaal Recht 1995/6159, p. 1027.

29. Art. 6 lid 2 onderdeel c Hrgb. 2008.
30. Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009, 

nrs. 641, Sanders/Westbroek, BV en NV, Deventer: Kluwer 
2005, par. 14.6.

31. Vgl. Gerechtshof Amsterdam (OK) 5 augustus 2009, JOR 
2009/254 (ASMI), m.nt. Hermans, waarin de Ondernemings-
kamer in r.o. 3.21 oordeelde dat indien het aanwijzings-
besluit uitsluitend is verleend voor een optie met een loop-
tijd van maximaal vijf jaar en uitsluitend voor een “vijandige 
overname” terwijl de optieovereenkomst voor onbepaalde 
tijd zou gelden en niet een bepaalde noodsituatie betreft, de 
vennootschap met het sluiten van de optieovereenkomst 
haar machtiging – al of niet willens en wetens of welbewust – 
te buiten zou gaan en de optieovereenkomst in zoverre niet 
rechtsgeldig althans – wellicht – in rechte aantastbaar zou 
zijn. 
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3.3. Uitoefening van de calloptie door 
stichting continuïteit

Indien de optie rechtsgeldig is verleend, kan deze 
door de stichting worden uitgeoefend. Uit art. 2:96 
lid 5 BW valt af te leiden dat de beschermingsprefs 
dan aan haar worden uitgegeven, maar dat art. 2:96 
BW niet op die uitgifte van toepassing is. Deze bepa-
ling moet aldus worden begrepen dat niet nogmaals 
een uitgiftebesluit genomen hoeft te worden. De 
rechtshandeling van uitgifte moet echter nog wel 
plaatsvinden. Uitgifte is een meerzijdige rechts-
handeling waarbij de vennootschap vertegenwoor-
digd door haar bestuur de aandelen aan de stichting 
uitgeeft en de stichting de aandelen neemt.32 Nu 
art. 2:86c BW – anders dan art. 2:86 BW voor de niet-
beurs-nv – geen voorschriften geeft voor de uitgifte 
van aandelen door een beurs-nv, kan gesteld worden 
dat ook hier sprake is van een vormvrije rechtshande-
ling. Van der Grinten meent dat de rechtshandeling 
van uitgifte twee elementen omvat, te weten een 
overeenkomst tussen de vennootschap en de nemer 
van het aandeel en de feitelijke plaatsing van de aan-
delen.33 Ook Maeijer meent dat de rechtshandeling 
van uitgifte naast het uitgiftebesluit een meerzijdige 
rechtshandeling van plaatsing van de aandelen door 
de vennootschap omvat en welke plaatsing door de 
nemer van de aandelen wordt aanvaard. Tegelijker-
tijd constateert Maeijer dat men in de fase die voor-
afgaat aan de uitgifte nog kan onderscheiden tussen 
het aanbod van de te plaatsen aandelen door de 
 vennootschap en de aanvaarding daarvan door de 
aspirant-nemer hetgeen leidt tot de plaatsingsover-
eenkomst, maar dat in de rechtshandeling van plaat-
sing een plaatsingsovereenkomst ligt besloten die 
door de daadwerkelijke uitgifte wordt uitgevoerd.34 
Zoals we in paragraaf 2.1 hebben gezien, leidt de uit-
oefening van het optierecht ter zake van de koop en 
verkrijging van reeds uitgegeven aandelen door de 
optiegerechtigde ertoe dat een koopovereenkomst 
tussen de optieverlener en de optiegerechtigde tot 
stand komt. Het optierecht als zodanig is een wils-
recht, een persoonlijk recht en geen vorderingsrecht. 
Eerst na uitoefening van de optie ontstaat een vorde-
ringsrecht van de optiegerechtigde jegens de optie-
verlener. In geval van uitoefening van een optie tot 
het nemen van nog niet uitgegeven aandelen worden 
de stichting continuïteit en de vennootschap partij 
bij de overeenkomst van uitgifte (plaatsingsovereen-
komst).35 Die overeenkomst geeft de stichting een 
vorderingsrecht tot uitgifte van de beschermings-
prefs. Daartegenover staat een vorderingsrecht van 
de vennootschap jegens de stichting ter zake van de 
(vol)storting van de beschermingsprefs. Het recht 
dat met het optierecht in het leven geroepen kan 
worden is dan de vordering tot uitgifte van bescher-
mingsprefs.

3.4. De putoptie ter zake van de uitgifte van 
beschermingsprefs

De optie die op grond van art. 2:96 lid 5 BW verleend 
kan worden betreft een calloptie. Een derde partij 

– de stichting continuïteit – kan door een enkele wils-
verklaring de beschermingsprefs afroepen waarna de 
beschermingsprefs door de vennootschap aan de 
stichting worden uitgegeven. De vennootschap is 
gehouden om aan deze uitgifte uitvoering te geven. 
Het omgekeerde – een putoptie – is ook mogelijk. De 
vennootschap kan van de stichting verlangen dat 
deze de beschermingsprefs neemt zodra de vennoot-
schap tot uitgifte daarvan overgaat. De putoptie ver-
schilt van de calloptie. Ik onderscheid de volgende 
verschillen:
-  Art. 2:96 lid 5 BW ziet slechts op de calloptie en 

geeft geen voorschriften omtrent de put optie. 
Betekent dit dat partijen bij de put optie kun-
nen terugvallen op het verbintenissenrecht? 
Uitoefening van de putoptie leidt ertoe dat de 
beschermingsprefs moeten worden uitgegeven, 
waardoor de vennootschapsrechtelijke voor-
schriften omtrent uitgifte van aandelen in the 
end moeten worden nageleefd. De verlening 
van de putoptie als zodanig is echter niet aan 
vennootschapsrechtelijke voorschriften 
onderworpen.

-  De vennootschapsrechtelijke uitgiftevoor-
schriften worden eerst uitgevoerd op het 
moment dat de putoptie door de vennoot-
schap wordt uitgeoefend, terwijl deze bij de 
calloptie op het moment van het verlenen van 
de calloptie worden uitgevoerd. Bij de put-
optie gaat het in eerste instantie dus louter 
om een verbintenisrechtelijke verplichting.

32. Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/363.
33. Aldus Handboek voor de Naamloze en de Besloten Vennoot-

schap, Zwolle: Tjeenk Willink 1992, nr. 164.1. Hij onderscheidt 
tussen het uitgiftebesluit en de rechtshandeling van uitgifte. 
In deze opvatting is het uitgiftebesluit een indirect extern 
werkend besluit, dat wil zeggen dat het voorbereidt op en 
een voorwaarde is voor de geldigheid van de externe rechts-
handeling van uitgifte.

34. Asser/Maeijer 2-III (2000), nr. 247, ongewijzigd overgenomen 
in Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/266/329/363.

35. Beschouwt men het uitgiftebesluit als een rechtstreeks tot 
de wederpartij gerichte rechtshandeling van de vennoot-
schap (een zgn. direct extern werkend besluit), dan is geen 
sprake van een rechtshandeling van uitgifte (en dus ook niet 
van een plaatsingsovereenkomst) en is er voor het bestuur 
geen taak weggelegd om de vennootschap bij de uitgifte te 
vertegenwoordigen. In deze zin Dortmond, in De BV, voor en 
bij haar oprichting, preadvies Koninklijke Notariële Broe-
derschap, Deventer: Kluwer 1984, p. 100/101, die zijn stand-
punt later heeft herhaald, Dortmond, Preferente bescher-
mingsaandelen en de dertiende EG-richtlijn, Ondernemings- 
recht 2000-7, p. 173. In gelijke zin Van Olffen, Beschermings-
maatregelen in de 21e eeuw, Serie Vanwege het Van der 
Heijden Instituut, deel 64, Deventer: Kluwer 2000, p. 32.  
In deze opvatting kan het optierecht zelf als een vorderings-
recht worden beschouwd en leidt uitoefening van het optie-
recht terstond tot de uitgifte van de aandelen. 
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-  De vennootschapsrechtelijke uitgiftevoor-
schriften moeten door de optiegerechtigde (de 
vennootschap in het kader van de putoptie) in 
plaats van door de optieverlener (de vennoot-
schap in het kader van de calloptie) worden 
uitgevoerd. In geval van de putoptie heeft de 
optiegerechtigde uitgifte van de aandelen dus 
in eigen hand.

Ook in geval van verlening van de putoptie is een 
(vormvrije) eenzijdige overeenkomst tussen de ven-
nootschap en de stichting, waarbij de stichting een 
optie aan de vennootschap toekent en zich verplicht 
om de beschermingsprefs te nemen indien en zodra 
de vennootschap zulks wenst, nodig. In dat geval is 
sprake van een putoptieovereenkomst.

Oefent de vennootschap de putoptie uit, dan worden 
de beschermingsprefs uitgegeven aan de stichting en 
moeten dus de voorschriften die van toepassing zijn 
op de uitgifte worden nageleefd. Dit betekent dat 
een uitgiftebesluit is vereist, eventueel goedkeuring 
nodig is van de groep(en) aandeelhouders aan wier 
rechten de uitgifte afbreuk doet en het besluit tot 
uitgifte en het aantal uitgegeven beschermingsprefs 
aan het handelsregister moeten worden opgegeven. 
Vervolgens dient de vormvrije rechtshandeling van 
uitgifte te worden uitgevoerd. Ik verwijs naar de 
paragrafen 3.2 en 3.3 alwaar ik meer uitgebreid op 
deze voorschriften ben ingegaan.

3.5. De contractuele relatie tussen de 
 vennootschap en de stichting continuïteit

In paragraaf 3.2 schreef ik dat de optieverlening 
krachtens eenzijdige overeenkomst geschiedt, waar-
mee een contractuele relatie tussen de vennootschap 
en de stichting tot stand komt. In die overeenkomst 
kunnen nadere aspecten rondom de uitgifte van 
beschermingsprefs worden overeengekomen. Het 
eenzijdige karakter van de overeenkomst verhindert 
niet dat de vennootschap en de stichting over en 
weer een aantal bijkomende verplichtingen op zich 
nemen.36 Van belang daarbij is dat die verplichtingen 
– voor zover deze (of aspecten daarvan) in het aan-
wijzingsbesluit en/of verleningsbesluit zijn bepaald – 
niet afwijken van de voorwaarden in dat aanwijzings- 
en/of optiebesluit. Hieronder zal ik zowel voor de 
calloptie als voor de putoptie bezien aan welke 
aspecten gedacht kan worden.

A. Calloptie
-  Indien een activistische aandeelhouder op- 

komt en de stichting het wenselijk en gerecht-
vaardigd acht dat de invloed van deze aan-
deelhouder wordt ingedamd, kan zij de call- 
optie uitoefenen. Wil de stichting niet zelf een 
verplicht bod moeten doen, dan zal zij na uit-
oefening van de calloptie maximaal 30% 
minus één aandeel van het geplaatste kapitaal 
van de vennootschap mogen verschaffen.37 In 
dat geval zal zij de calloptie gedeeltelijk willen 

uitoefenen en de mogelijkheid wensen te heb-
ben om in een later stadium – bijvoorbeeld als 
de activistische aandeelhouder aankondigt 
dat zij een (vijandig) openbaar bod zal uit-
brengen – nog eens een pakket beschermings-
prefs te nemen. Afspraken over een dergelijke 
gedeeltelijke uitoefening van de calloptie zou-
den in de calloptieovereenkomst opgenomen 
kunnen worden.

-  Niet ondenkbaar is dat de stichting alvorens 
zij de calloptie uitoefent overleg pleegt met 
het bestuur en de raad van commissarissen 
van de vennootschap.38 Afspraken hierover 
kunnen in de calloptieovereenkomst worden 
opgenomen. Twijfelachtig – zou ik menen – is 
de contractuele bepaling op grond waarvan 
uitoefening van de optie slechts met goedkeu-
ring van de vennootschap kan plaatsvinden. 
Zie over dit laatste paragraaf 4.1.

-  Om mogelijke onduidelijkheid te voorkomen, 
zou de wijze waarop de calloptie door de 
stichting moet worden uitgeoefend – bijvoor-
beeld door verzending van een schriftelijke 
verklaring – vastgelegd kunnen worden in de 
overeenkomst.

-  Zodra de stichting de calloptie uitoefent, moe-
ten de beschermingsprefs aan de stichting 
worden uitgegeven. Overeengekomen kan 
worden dat die uitgifte terstond na uitoefening 
van de calloptie plaatsvindt.

-  Omdat de stichting in de regel niet over vol-
doende financiële middelen beschikt, zal zij zo 
min mogelijk wensen te storten. Ingevolge 
art. 2:80 lid 1 BW kan bedongen worden dat 
een deel – ten hoogste drie vierden – van het 
nominale bedrag eerst behoeft te worden 
gestort nadat de vennootschap het zal hebben 
opgevraagd, zodat de financieringslasten van 
de stichting tot een minimum worden 
beperkt. Bij beschermingsprefs ligt het in de 
rede dat slechts een vierde van het totale 
nominale bedrag terstond bij de uitgifte op de 
beschermingsprefs wordt gestort. Het reste-

36. Vgl. Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III* 2010/82.
37. Art. 5:70 en 5:71 lid 1 onderdeel c Wft.
38. Vgl. de conclusie van A-G Timmerman in r.o. 3.7.9 bij HR  

9 juli 2010, JOR 2010/228 (ASMI), m.nt. Van Ginneken, waar-
in hij stelt dat de stichting in de praktijk meestal een stand-
punt in zal nemen dat dichter ligt bij bestuur en/of raad van 
commissarissen dan bij de betreffende aandeelhouder(s) 
wat met zich meebrengt dat in beginsel geen grote bezwa-
ren bestaan indien voorafgaand overleg plaatsvindt tussen 
de stichting en bestuur en/of raad van commissarissen. 
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rende gedeelte moet dan worden gestort 
nadat de vennootschap dat zal hebben op- 
gevraagd. Zulks moeten de vennootschap en 
de stichting dan met elkaar overeenkomen, 
zodat ook hier aanvullende verbintenisrechte-
lijke afspraken in de rede liggen.

-  De stichting zal het bedrag dat zij op de 
beschermingsprefs stort in de regel van een 
bank lenen en zal daarover rente moeten 
betalen. Die rente zal zij betalen uit het prefe-
rente dividend dat op de beschermingsprefs 
wordt uitgekeerd. Omdat de stichting het 
bedrag eerst leent op het moment waarop de 
beschermingsprefs aan haar worden uitge-
geven, kunnen de beschermingsprefs dividend-
gerechtigd zijn vanaf het moment van uitgifte 
en niet over het gehele boekjaar waarin de 
beschermingsprefs worden uitgegeven. Zulks 
zou nader overeengekomen kunnen worden in 
de overeenkomst.

-  Een optierecht is een vermogensrecht – het 
vol doet immers aan de vereisten van art. 3:6 
BW – en is daarmee in principe overdraag-
baar.39 Daarnaast heeft het optierecht ter zake 
van beschermingsprefs naar mijn mening een 
persoonsgebonden karakter, omdat het met 
het oog op de persoon van de optiegerechtigde 
is verleend.40 Het optierecht is zozeer met de 
stichting verbonden, dat de rechten daaruit 
slechts door haar behoren te worden uitge-
oefend. De gehele beschermingsmaatregel 
van beschermingsprefs is erop gericht om de 
beschermingsprefs aan de stichting uit te 
geven en niet aan een ander. De stichting 
heeft de bestuurders aangetrokken die veelal 
geëquipeerd zijn en de expertise hebben om 
hun functie uit te oefenen. De onderhavige 
calloptie zou daardoor slechts door de stich-
ting mogen worden uitgeoefend en is om die 
reden niet overdraagbaar zonder toestemming 
van de vennootschap. Wenst men het zekere 
voor het onzekere te nemen, dan zou men de 
overdraagbaarheid van het optierecht in de 
overeenkomst kunnen uitsluiten. Ook ver- 
panding van het optierecht is niet mogelijk, 
omdat uitwinning van het optierecht zou 
betekenen dat de pandhouder het optierecht 
zou moeten uitoefenen.41 Dat laatste is nu 
vanwege het persoonlijke karakter van het 
optierecht niet mogelijk. Uitsluiting van ver-
panding kan zekerheidshalve eveneens in de 
overeenkomst worden opgenomen.

-  In sommige situaties kan het wenselijk zijn 
om de beschermingsprefs in te kopen of in te 
trekken. Gedacht kan worden aan de situatie 
waarin de vennootschap niet in staat is om 
het preferente dividend op de beschermings-
prefs uit te keren of de situatie waarin de 
stichting gehouden is om een openbaar bod 
op alle uitstaande aandelen in de vennoot-
schap uit te brengen.42 Aanvullende verbinte-

nisrechtelijke afspraken zijn daarom niet 
ondenkbaar.43

-  Ingevolge art. 2:346 onderdeel c BW kan de 
vennootschap bij de calloptieovereenkomst 
aan de stichting het recht van enquête toe-
kennen, waarmee de stichting in voorkomende 
gevallen zelfstandig een enquêteprocedure 
kan starten. Zo’n procedure kan een alterna-
tief zijn voor de uitoefening van de calloptie.

-  Wenst de vennootschap de termijn waarbinnen 
de optie kan worden uitgeoefend te limiteren, 
dan zou een specifieke einddatum waarop de 
calloptie kan worden uitgeoefend in de over-
eenkomst kunnen worden opgenomen. Naar 
mijn mening kan die termijn nooit langer zijn 
dan de termijn die eventueel bij het aan- 
wijzingsbesluit is vastgesteld. Zou de termijn 
langer zijn, dan zou het bestuur haar machti-
ging te buiten gaan.44 De vennootschap kan 
dan geen uitvoering geven aan het bepaalde in 
de optieovereenkomst. Mijn waarneming is 
dat een verkorte termijn niet of nauwelijks 
voorkomt.

39. Asser/Hijma 7-I* 2013/187, Brahn/Reehuis, Zwaartepunten 
van het vermogensrecht, Deventer: Kluwer 2010, nr. 228.

40. Vgl. Asser/Hijma 7-I* 2013/187, Van Werkhoven, Opties op 
aandelen, Ars Aequi 29 (1980), p. 168, Perrick, De overdraag-
baarheid van wilsrechten, in het bijzonder van rechten tot 
het nemen van aandelen, in Op recht, Bundel opstellen  
aangeboden aan prof. Mr. A.V.M. Struycken, Zwolle:  
W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 251.

41. Verpanding van een wilsrecht (waartoe het optierecht 
behoort) is weer wel mogelijk indien uitwinning zonder uit-
oefening van het optierecht mogelijk zou zijn, bijvoorbeeld 
door het over te dragen, aldus Steneker, Pandrecht, Mono-
grafieën BW, Deventer: Kluwer 2012, nr. 66. Zo’n overdracht 
heeft naar mijn mening slechts zin, als ook degene die het 
optierecht van de pandhouder verkrijgt het optierecht kan 
uitoefenen. Dat is nu juist vanwege het persoonlijke karak-
ter van het optierecht niet mogelijk.

42. Art. 5:70 en 5:71 lid 1 onderdeel c Wft over het verplichte 
bod.

43. Uiteraard ligt de besluitvorming omtrent inkoop of intrek-
king bij de algemene vergadering en kan de vennootschap 
niet meer dan toezeggen dat zij zich zal inspannen om tot 
inkoop of intrekking van de beschermingsprefs over te zul-
len gaan zodra de stichting daartoe een verzoek bij de ven-
nootschap indient. Indien de stichting in die vergadering 
stemt, dan wordt het voorstel vermoedelijk aangenomen.

44. Vgl. Gerechtshof Amsterdam (OK) 5 augustus 2009, JOR 
2009/254 (ASMI), m.nt. Hermans, r.o. 3.21.
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B. Putoptie
-  De verplichting voor de stichting om de 

beschermingsprefs ook te nemen zodra de 
vennootschap tot uitgifte daarvan overgaat,  
is een noodzakelijke voorwaarde om van een 
putoptie te kunnen spreken. Deze contractuele 
verplichting van de stichting is met andere 
woorden een voorwaarde om tot een putoptie 
te komen.45

-  Het maximum aantal beschermingsprefs dat 
het bestuur kan uitgeven en dat de stichting 
dientengevolge moet nemen zou in een over-
eenkomst kunnen worden opgenomen. Op die 
manier weet de stichting met welk aantal aan-
delen zij maximaal kan worden geconfronteerd 
en kan zij met de financiering daarvan rekening 
houden. Het exacte aantal beschermingsprefs 
dat wordt uitgegeven bepaalt het bestuur van 
de vennootschap bij zijn besluit. Overschrijdt 
de vennootschap het maximum aantal uit de 
overeenkomst, dan is de stichting niet gehou-
den om het aantal aandelen dat het maximum 
overtreft te nemen. Het ligt in de rede om 
afspraken hierover in de overeenkomst vast te 
leggen. Uiteraard mag het maximum uit te 
geven beschermingsprefs het maximum uit 
het aanwijzingsbesluit niet overschrijden.

-  In sommige situaties is het niet wenselijk dat 
de vennootschap – indien zij tot uitgifte 
besluit – de stichting verplicht om aan de uit-
gifte mee te werken. Gedacht kan worden aan 
de situatie waarin de stichting niet over vol-
doende financiële middelen beschikt om op de 
beschermingsprefs te storten, de situatie 
waarbij de vennootschap niet in staat is om 
het preferente dividend op de beschermings-
prefs uit te keren, of het nemen van de 
beschermingsprefs leidt tot een situatie waar-
in de stichting gehouden is om een openbaar 
bod op alle uitstaande aandelen in de vennoot-
schap uit te brengen.46 Aanvullende verbinte-
nisrechtelijke afspraken op grond waarvan de 
stichting niet gehouden is om de bescher-
mingsprefs te nemen zijn daarom niet ondenk-
baar. Dat geldt ook indien zo’n situatie zich in 
een latere fase – bijvoorbeeld enige tijd nadat 
de putoptie door de vennootschap is uitge-
oefend en de beschermingsprefs zijn uitge- 
geven – voordoet. In die situaties kan het op- 
portuun zijn om de beschermingsprefs door 
de vennootschap te laten inkopen of te laten 
intrekken. Afspraken hierover kunnen even-
eens in de overeenkomst worden opgenomen.

-  Het is niet onredelijk dat de vennootschap 
alvorens zij tot uitgifte overgaat overleg voert 
met de stichting. Zodoende kan de stichting 
de nodige maatregelen nemen en zo nodig de 
financierende bank voorbereiden op de uit-
gifte. Ook hier kunnen aanvullende verbinte-
nisrechtelijke afspraken wenselijk zijn.

-  Het recht van enquête kan ook bij de putoptie-
overeenkomst aan de stichting worden toe- 
gekend.

-  Afspraken omtrent het bedrag van de storting 
op de beschermingsprefs kunnen ook in de 
putoptieovereenkomst worden overeenge-
komen. Ik verwijs naar hetgeen ik hierover bij 
de calloptie heb geschreven.

-  Het moment van dividendgerechtigdheid van 
de beschermingsprefs kan nader worden over-
eengekomen. Zie hierboven onder de calloptie.

4. Clausulering en herleving van de optie
4.1. Clausulering calloptie
Het feit dat de beslissing omtrent uitgifte van 
beschermingsprefs in geval van de calloptie bij de 
stichting continuïteit ligt heeft voordelen, maar 
brengt ook als nadeel met zich mee dat de uitgifte 
afhankelijk is van die stichting. Dit bezwaar werd in 
het verleden nog wel eens ondervangen door in de 
calloptieovereenkomst te bepalen dat de stichting 
verplicht is om de calloptie uit te oefenen indien de 
vennootschap zulks verlangde.47 Zoals we in para-
graaf 2.3 hebben gezien, kan de optieverlener de 
optiegerechtigde in beginsel niet dwingen om van de 
optie gebruik te maken. Optieverlener en optiege-
rechtigde kunnen echter anders met elkaar overeen-
komen. Van een zuivere calloptie is dan echter geen 
sprake. Ik zou menen dat de calloptie dan in feite als 
een putoptie moet worden beschouwd omdat het 
initiatief tot uitgifte bij de vennootschap ligt en dat 
derhalve een uitgiftebesluit van het bestuur van de 
vennootschap vereist is om de beschermingsprefs bij 
de stichting te doen plaatsen. Uiteraard moet het 
bestuur op dat moment uitgiftebevoegd zijn.

Anderzijds bestaat het gevaar dat de stichting de 
calloptie uitoefent, terwijl die uitoefening niet de 
instemming van de vennootschap heeft. Om dit 
gevaar in te dammen, werd in de calloptieovereen-
komst nog wel eens bepaald dat de stichting de call-
optie slechts kan uitoefenen nadat zij daartoe goed-

45. Ik zou menen dat dit zowel geldt in de leer waarbij de 
rechtshandeling van uitgifte uit een plaatsingsovereen-
komst en de feitelijke plaatsing van de aandelen bestaat als 
in de leer waarbij de uitgifte louter door het uitgiftebesluit 
wordt geëffectueerd. In beide leren is immers een handelen 
van de stichting vereist. Zie paragraaf 3.3.

46. Art. 5:70 en 5:71 lid 1 onderdeel c Wft over het verplichte 
bod.

47. Waarover Dortmond, Beschermingsprefs, Handboek Open-
baar Bod, Serie Onderneming en Recht deel 46, Deventer: 
Kluwer 2008, p. 632, die dit een wat achterhaalde construc-
tie vindt zonder zich verder uit te laten over de toelaatbaar-
heid van deze constructie. Eveneens Handboek voor de 
Naamloze en de Besloten Vennootschap, Deventer: Kluwer 
2013, nr. 187.1.
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keuring heeft verkregen van een vennootschaps- 
orgaan. Dit gaat nog een stapje verder dan de in 
paragraaf 3.5 onder calloptie gesignaleerde mogelijk-
heid waarbij de stichting de vennootschap consul-
teert alvorens zij de calloptie uitoefent. De facto zou 
de vennootschap met de goedkeuringsbevoegdheid 
kunnen voorkomen dat de beschermingsprefs wor-
den uitgegeven. Daardoor kan ook hier moeilijk 
staande gehouden worden dat een calloptie aan de 
stichting is toegekend.48 Met de verlening van een 
optie als bedoeld in art. 2:96 lid 5 BW verplicht de 
vennootschap zich om aan de houders van de optie-
rechten te zijner tijd aandelen uit te geven.49 Daarbij 
past niet dat de vennootschap de uitgifte kan blok-
keren. Dat blijkt ook uit het feit dat de uitgiftevoor-
schriften (besluitvorming) reeds bij de optieverle-
ning zijn uitgevoerd en niet (nogmaals) gelden bij de 
optieverlening. Verbintenisrechtelijk bezien is hier in 
feite sprake van een (eenzijdig)  pactum de contra-
hendo, omdat de overeenkomst (uitgifte) niet tot 
stand komt zonder dat de optieverlener daartoe toe-
stemming heeft verleend. Dit alles leidt ertoe dat een 
uitgiftebesluit van een  vennootschapsorgaan vereist 
is. Mijn waarneming is overigens dat de calloptie in 
de praktijk de laatste tijd ongeclausuleerd wordt 
toegekend aan de  stichting. Dit zal mede te maken 
hebben met het feit dat de onafhankelijkheid van de 
stichting anders in gevaar komt.

4.2. Gemengde optie
In de praktijk was het vroeger ook nog wel usance om 
een combinatie van een put- en calloptie te verlenen. 
Men spreekt dan van een “gemengde optie”. In dat 
geval besluit het bestuur van de vennootschap tot 
het verlenen van een calloptie aan de stichting en 
gaan de vennootschap en de stichting een calloptie-
overeenkomst aan waarbij de modaliteiten rondom 
de calloptie worden vastgelegd. Daarnaast sluiten ze 
een putoptieovereenkomst met elkaar. De vraag is of 
het bestuur van de vennootschap uit hoofde van de 
putoptieovereenkomst tot uitgifte van beschermings-
prefs kan besluiten indien het enige tijd daarvoor 
een recht heeft verleend aan de stichting tot het 
nemen van hetzelfde aantal beschermingsprefs.50 De 
putoptieovereenkomst heeft in mijn ogen niet meer 
dan een verbintenisrechtelijk karakter. De vennoot-
schapsrechtelijke uitgiftevoorschriften komen pas 
bij de uitoefening van de putoptie aan bod. Het staat 
de vennootschap vrij om zo’n overeenkomst met de 
stichting aan te gaan, ook al heeft zij een calloptie 
verleend aan de stichting. Daarbij moeten we niet uit 
het oog verliezen dat de calloptie- en putoptieover-
eenkomst door dezelfde partijen worden aangegaan. 
De vraag is echter of de vennootschap uitvoering kan 
geven aan de putoptieovereenkomst. Ik meen dat we 
voor het antwoord op die vraag moeten onderschei-
den in twee situaties. De eerste is dat de calloptie als 
eerste wordt uitgeoefend. Aan uitvoering van de 
putoptieovereenkomst en besluitvorming ter zake 
van de putoptie komen we dan niet toe. De uitgifte-
voorschriften ter zake van de calloptie zijn reeds uit-

gevoerd. Niets staat aan de vennootschap in de weg 
om uitvoering te geven aan de calloptie en de 
beschermingsprefs aan de stichting uit te geven. 
Uiteraard kan zij zolang de beschemingsprefs zijn 
uitgegeven de beschermingsprefs niet nogmaals uit 
hoofde van de putoptieovereenkomst uitgeven aan 
de stichting, maar dat is ook niet nodig nu de 
beschermingsprefs reeds zijn uitgegeven. De tweede 
situatie is die waarbij de putoptie als eerste wordt 
uitgeoefend. Kan de vennootschap de beschermings-
prefs uitgeven als zij enige tijd daarvoor een calloptie 
heeft verleend ter zake van diezelfde beschermings-
prefs? Zij zou de beschermingsprefs niet kunnen uit-
geven indien zij diezelfde aandelen enige tijd daar-
voor al zou hebben uitgegeven. Eenmaal uitgegeven 
blijft uitgegeven en de aandelen kunnen eerst weer 
onderwerp zijn van een uitgiftebesluit nadat zij zijn 
ingetrokken. Hier gaat het echter om het verlenen 
van een optie en dat verlenen is zoals ik hiervoor heb 
aangekaart een andere rechtshandeling dan de uit-
gifte van aandelen. De vennootschap heeft met het 
verlenen van de calloptie niet meer gedaan dan zich-
zelf verplichten om zodra de stichting de wens daar-
toe te kennen geeft tot uitgifte over te gaan. Nu wil 
de vennootschap tot uitgifte overgaan. De stichting 
heeft door het aangaan van de putoptieovereenkomst 
ermee ingestemd dat ook de vennootschap het  
ini tiatief tot uitgifte kan nemen. Neemt de vennoot-
schap dat initiatief, dan is de stichting contractueel 
gehouden om de uit te geven aandelen te nemen. De 
stichting heeft daarmee in feite met een inperking 
van de calloptie gestemd. Zij kan die immers niet 
meer uitoefenen indien de vennootschap de bescher-
mingsprefs heeft uitgegeven. Uitoefening van de call-
optie is echter ook niet meer nodig als de bescher-
mingsprefs al zijn uitgegeven.

48. In gelijke zin: Hellema, V.M.F. verweer tegen dreigende over-
val, de NV 47 (1969), p. 23, Perrick, De bevoegdheid tot uit-
gifte van aandelen bij publieke vennootschappen, in Van 
vennootschappelijk belang, Zwolle: Tjeenk Willink 1988,  
p. 192. Anders: Van der Grinten, De bescherming van de 
onafhankelijkheid van de vennootschap, de NV 60 (1982),  
p. 40 en Voogd, Statutaire beschermingsmiddelen bij beurs-
vennootschappen, Serie vanwege het Van der Heijden Insti-
tuut, deel 32, Deventer: Kluwer 1989, p. 215. 

49. Kamerstukken II 1978-1979, 15304, nr. 3, p. 30.
50. In positieve zin Prinsen, Converteerbare obligaties, Serie 

vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 79, Deventer: 
Kluwer 2004, p. 168. In negatieve zin Dortmond, Bescher-
mingsprefs, Handboek Openbaar Bod, Serie Onderneming 
en Recht deel 46, Deventer: Kluwer 2008, p. 632.
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4.3. Herleving van de calloptie
Vaak wordt in de calloptieovereenkomst overeen-
gekomen dat een inkoop of intrekking van bescher-
mingsprefs het optierecht van de stichting niet aan-
tast. Hiermee beoogt men een herleving van het 
optierecht van de stichting nadat de beschermings-
prefs zijn ingekocht of ingetrokken. Het voordeel 
hiervan is dat de algemene vergadering dan geen 
nieuwe optie zou hoeven te verlenen of een aan- 
wijzingsbesluit zou hoeven te nemen. De calloptie-
overeenkomst zou met andere woorden de calloptie 
kunnen doen herleven.51 

Zoals ik hiervoor heb aangegeven, vormt het uitgifte-
besluit een constitutief vereiste voor de rechtshan-
deling van uitgifte. Gaat het om de optieverlening, 
dan vindt besluitvorming plaats bij de optieverlening 
zelf; het optiebesluit treedt in de plaats van het uit-
giftebesluit. Wil de stichting de optie rechtsgeldig 
kunnen uitoefenen, dan zal aldus ten minste een 
rechstgeldig besluit van een vennootschapsorgaan 
ten grondslag moeten liggen aan de calloptie. Het 
optieverleningsbesluit op grond waarvan de stich-
ting een aantal beschermingsprefs kan nemen dat 
gelijk is aan het op het moment van uitgifte van de 
beschermingsprefs aan gewone aandelen geplaatste 
kapitaal lijkt me niet voldoende om de optie opnieuw 
te kunnen uitoefenen nadat de beschermingsprefs 
door intrekking weer tot het maatschappelijk kapi-
taal behoren. Een nieuw optieverleningsbesluit zal 
nodig zijn.52 Het constitutieve vereiste van een uit-
giftebesluit (of optieverleningsbesluit) kan naar mijn 
mening niet zomaar worden weggepoetst door louter 
in de calloptieovereenkomst te bepalen dat de call-
optie herleeft nadat zij is uitgeoefend. Ik hecht aan 
het optieverleningsbesluit groter gewicht dan aan de 
optieovereenkomst.

Is het mogelijk dat een besluit wordt genomen waar-
bij meerdere opties worden verleend die ieder betrek-
king hebben op dezelfde aandelen? Een belangrijke 
factor is dat de algemene vergadering de bescher-
mingsmaatregel in de vorm van beschermingsprefs 
voor nu en in toekomst goedkeurt. Daarin zou men 
kunnen lezen dat aan de stichting meerdere opties 
worden verleend die de stichting steeds weer kan 
uitoefenen zodra de beschermingsprefs door intrek-
king weer tot het maatschappelijk kapitaal behoren. 
Dit betekent in feite dat een optie aan de stichting 
zou moeten worden verleend tot het nemen van een 
aantal beschermingsprefs dat gelijk is aan het op het 
neemmoment geplaatste aantal gewone aandelen en 
dat tegelijkertijd eenzelfde onbepaald aantal opties 
wordt verleend voor hetzelfde aantal beschermings-
prefs, waarbij die latere opties eerst kunnen worden 
uitgeoefend indien en zodra de beschermingsprefs 
die door uitoefening van de daarvoor verleende optie 
zijn uitgegeven weer zijn ingetrokken. Kan een optie 
worden verleend ter zake van aandelen die nog moe-
ten worden ingetrokken nadat zij door uitoefening 
van een eerdere optie zijn uitgegeven? Passen we 

deze vraag toe op het uitgeven van aandelen, dan 
zou mijns inziens een besluit tot uitgifte genomen 
kunnen worden en tegelijkertijd nog een besluit 
genomen kunnen worden tot uitgifte van dezelfde 
aandelen als die waarop het eerste uitgiftebesluit 
betrekking heeft, mits dat tweede besluit wordt 
genomen onder de opschortende voorwaarde van 
intrekking van de aandelen die krachtens het eerste 
besluit worden uitgegeven. Die opschortende voor-
waarde is nodig, omdat men niet kan besluiten tot 
uitgifte van reeds uitgegeven aandelen. Zo’n besluit 
zou in strijd zijn met de wet en derhalve nietig zijn. 
Passen we het voorgaande toe op de optieverlening, 
dan zou een besluit genomen kunnen worden tot het 
verlenen van een optie en tegelijkertijd een tweede, 
derde en zelfs vierde optieverleningsbesluit met 
betrekking tot dezelfde beschermingsprefs, mits 
steeds onder de opschortende voorwaarde van 
intrekking van de beschermingsprefs die krachtens 
de voorliggende optie zijn uitgegeven. De beslissing 
omtrent de optieverlening kan het beste bij de alge-
mene vergadering gelegd worden. Het is namelijk 
van belang dat het optie verlenende orgaan bevoegd 
is op het moment dat de opschortende voorwaarde 
in vervulling gaat.53 Zou het bestuur de optie verlenen, 
dan is het maar de vraag of het ook nog bevoegd is 
op het moment dat de opschortende voorwaarde in 
vervulling treedt.54

51. Aldus Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009, 
nrs. 641 en De Kluiver, Effecten, beurs en beschermings-
maatregelen, in Leerboek effectenrecht, Nijmegen: Ars 
Aequi 2002, par 11.7.

52. In gelijke zin Dortmond, Bescherming van beschermings-
constructies, in Conflicten rondom de rechtspersoon, Serie 
vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen, Deven-
ter: Kluwer 2000, p. 101 en Dortmond, Beschermingsprefs, 
in Handboek openbaar bod, Serie Onderneming en Recht 
deel 46, Deventer: Kluwer 2008, p. 633.

53. Van Olffen, Beschermingsmaatregelen in de 21e eeuw, Serie 
Vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 64, Deventer: 
Kluwer 2000, p. 56.

54. Hiermee wordt meteen een bezwaar weggenomen dat  
Dortmond, Beschermingsprefs, in Handboek openbaar bod, 
Serie Onderneming en Recht deel 46, Deventer: Kluwer 
2008, p. 634, heeft tegen een herleving van de optie: Zou het 
bestuur besluiten, dan zou het voor in de eeuwigheid uitgif-
tebevoegd zijn hetgeen niet met de maximale duur van de 
uitgiftebevoegdheid strookt. Nadeel is overigens weer wel 
dat de route van de gemengde optie wordt afgesneden, 
omdat het bestuur beter niet als het tot uitgifte van 
beschermingsprefs bevoegde orgaan moet worden aan- 
gewezen.
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Wenst men het zekere voor het onzekere te nemen, 
dan zou zodra de eerste optie is uitgeoefend en de 
beschermingsprefs dus aan de stichting zijn uitge-
geven een algemene vergadering gehouden kunnen 
worden waarin een voorstel tot het verlenen van een 
nieuwe optie aan de stichting (of aanwijzing van het 
bestuur als ter zake bevoegd) wordt gedaan. Die 
algemene vergadering moet toch gehouden worden, 
omdat de algemene vergadering op enig moment 
nadat de beschermingsprefs zijn uitgegeven zou 
moeten besluiten tot intrekking van de bescher-
mingsprefs.55 Zijn de voorwaarden waaronder de 
nieuwe optie kan worden uitgeoefend gelijk aan  
die waaronder de oorspronkelijke optie kon worden 
uitgeoefend, dan zou de stichting als houder van 
beschermingsprefs zelfs in die algemene vergadering 
kunnen stemmen voor het voorstel tot nieuwe optie-
verlening (of aanwijzing).56 Daarmee wordt de nieuwe 
optieverlening verzekerd. Verdedigbaar lijkt mij zelfs 
dat de stichting ook mag meestemmen indien de 
nieuwe optie tot meer bescherming leidt dan de 
oude optie, omdat de optieverlening als zodanig (het 
aanwijzingsbesluit) niet tot het in stelling brengen 
van beschermingsmaatregelen leidt. Dat laatste 
gebeurt eerst als de stichting de optie uitoefent en 
dan geldt de RNA-norm en zou een enquêteproce-
dure kunnen worden ingesteld in welk geval de uit-
oefening van de optie en het gebruik van het stem-
recht door de stichting kunnen worden getoetst 
door de Ondernemingskamer.57

5. Afsluitende opmerkingen
Ik kom tot een afronding. Bij een optie op reeds uit-
gegeven aandelen gaat het louter om verbintenis-
rechtelijke aspecten. Dit is anders bij een optie op 
nog uit te geven aandelen, waarbij de naleving van 
vennootschapsrechtelijke voorschriften een voor-
waarde is voor de verlening van de calloptie dan wel 
voor de uitgifte uit hoofde van een putoptie. De ver-
lening van de optie geschiedt door een vormvrije 
optieovereenkomst waarin naast de daadwerkelijke 
verlening ook andere aspecten rondom de uitgifte 
van beschermingsprefs kunnen worden overeenge-
komen. Zwaar gewicht dient te worden gehecht aan 
het aanwijzings- en optieverleningsbesluit, hetgeen 
met zich meebrengt dat de afspraken in de optie-
overeenkomst in het verlengde zouden moeten lig-
gen van hetgeen is bepaald in de besluitvorming. 
Optie betekent vrije keuze en houdt in dat de optie-
gerechtigde in beginsel de keuze heeft om de optie 
uit te oefenen. Oefent hij deze uit, dan is de vennoot-
schap gehouden om uitvoering aan de uitgifte te 
geven. Wordt van deze beginselen in de optieover-
eenkomst afgeweken, dan loopt men het risico dat 
alsnog een uitgiftebesluit vereist is. Omdat calloptie-
verlening niet meer betekent dan dat de vennoot-
schap zich verplicht om aandelen uit te geven zodra 
de stichting zulks verlangt, kunnen de vennootschap 
en de stichting met elkaar overeenkomen dat zij 
naast de calloptieovereenkomst ook een putoptie-
overeenkomst aangaan. De algemene vergadering 

zou meerdere optiebesluiten kunnen nemen, mits 
deze ieder onder de opschortende voorwaarde wor-
den genomen van intrekking van de beschermings-
prefs die krachtens uitoefening van de voorliggende 
optie worden uitgegeven.

55. Beschermingsprefs kunnen in principe niet onbeperkt  
blijven uitstaan, aldus HR 18 april 2003, JOR 2003/110 
(Rodamco North-America), m.nt. Blanco Fernández en  
art. 5:71 lid 1 onderdeel c Wft.

56. Vgl. Hermans in zijn noot bij Gerechtshof Amsterdam (OK) 
13 mei 2009, JOR 2009/163 (ASMI) die stelt dat niet valt in  
te zien dat de stichting niet zou mogen meestemmen om de 
vennootschap weer terug te brengen in de positie die 
bestond voor het uitoefenen van de optie, zolang de 
bescherming maar ongewijzigd wordt verlengd. Anders de 
Ondernemingskamer in r.o. 3.3 van de in de vorige zin 
genoemde beschikking.

57. HR 18 april 2003, JOR 2003/110 (Rodamco North-America), 
m.nt. Blanco Fernández, op grond waarvan (kort gezegd) 
uitoefening van de optie in beginsel slechts geoorloofd is 
indien de uitgifte proportioneel en tijdelijk is. Vgl. Hermans 
in zijn noot bij Gerechtshof Amsterdam (OK) 13 mei 2009, 
JOR 2009/163 (ASMI).




