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CREATIEF MET AANDELEN
Vanaf 1 oktober 2012 (invoering Flex BV 
wetgeving) kent het BV-recht de moge-
lijkheid van stemrechtloze en winst-
rechtloze aandelen. In combinatie met 
de reeds bestaande soorten aandelen 
biedt dat voor creatieve ondernemers 
en adviseurs  een grote variëteit aan 
mogelijkheden. 

Welke soorten aandelen werden tot 1 
oktober 2012 veelal onderscheiden en 
welke rechten hebben deze aandelen? 

•  gewone aandelen hebben zowel 
stem- als winstrechten;

•  (cumulatief) preferente aandelen 
hebben recht op een jaarlijkse  
vergoeding die met voorrang boven 
de andere (soorten) aandelen in 
mindering komt op de winst en deze 
aandelen hebben daarnaast stem-
rechten; indien de  jaarlijkse vergoe-
ding in enig jaar niet uitgekeerd kan 
worden en ‘doorschuift’ naar het jaar 
erna, dan spreken we van cumulatief 
preferente aandelen;

•  prioriteitsaandelen hebben bepaalde 
zeggenschapsrechten zoals goedkeu-
rings- of benoemingsrechten en heb-
ben meestal geen winstrechten;

•  letteraandelen zijn aandelen met een 
eigen letter en hebben zowel stem-
als winstrechten, waarbij veelal eigen 
winst- en agioreserves (kunnen) wor-
den aangehouden; hierdoor kunnen 
kapitaalstortingen blijven toekomen 

aan (de letter van) de betreffende 
aandeelhouder en verwateren deze 
niet over alle aandelen. Door de  
mogelijk om aan aandelen stemrech-
ten of winstrechten te onthouden, 
kunnen allerlei varianten gemaakt 
worden. 

VOORBEELD 1
A en B willen samen een BV oprichten 
waarbij zij gelijkelijk tot de winst ge-
rechtigd moeten zijn, maar A 60% van 
het stemrecht moet krijgen en B 40%.
De oplossing zou kunnen zijn dat bij A 
en B ieder 50 gewone aandelen 
geplaatst worden en dat er bij A daar-
naast nog 25 winstrechtloze aandelen  
geplaatst worden.
Totaal geplaatste aantal aandelen (alle 
met stemrecht): 50 + 50 + 25 = 125.
Stemrecht A: (50+25)/125 = 60%

VOORBEELD 2
A en B willen samen een BV oprichten 
waarbij A 40% van het stemrecht moet 
krijgen en B 60%, maar A voor 75% ge-
rechtigd is tot de winst en B voor 25%.
De oplossing zou kunnen zijn dat bij A 
en B ieder 50 gewone aandelen worden 
geplaatst en dat er bij A daarnaast 100 
stemrechtloze aandelen worden ge-
plaatst en dat er bij B 25 winstrechtloze 
aandelen worden geplaatst.
Totaal geplaatste aantal aandelen 50 + 
50 + 100 + 25 = 225.
Totaal geplaatste aantal aandelen met 

stemrecht: 50 + 50 + 25 = 125.
Totaal geplaatste aantal aandelen met 
winstrecht: 50 + 50 + 100 = 200.
Stemrecht A: 50/125 = 40%
Winstrecht A: (50+100)/200 = 75%.

Het toekennen van rechten aan aande-
len kan heel specifiek in statuten wor-
den omschreven. Er kunnen daardoor 
nieuwe soorten aandelen worden gecre-
eerd. Te denken valt daarbij bijvoor-
beeld aan aandelen die pas meedelen in 
winst als er een nader bepaald bedrag 
aan uitkeringen heeft plaatsgevonden 
op de andere soorten aandelen. Of dat 
aandelen uitsluitend recht geven op de 
uitkeringen van een bepaalde deelne-
ming van de vennootschap (‘tracking 
stock’). 

In de praktijk worden bij ongelijke aan-
delenverhoudingen vaak oplossingen 
gezocht voor het niet verplicht verze-
kerd zijn voor de werknemersverzeke-
ringen. Door eigen benoemings- en 
ontslagrechten te koppelen aan een 
eigen soort aandelen kan dat gereali-
seerd worden. Als dat voor een meer-
derheidsaandeelhouder niet in alle 
situaties wenselijk is, kunnen daar ook 
regelingen voor worden getroffen. 

Het creatieve brein van de liefhebber 
wordt sinds 1 oktober 2012 nog meer 
uitgedaagd, dat zal duidelijk zijn!
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