VRAGENLIJST
AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST/BIJZONDERE BEPALINGEN STATUTEN

I. Inleiding

De wet gaat er bij B.V./N.V. van uit dat de aandeelhouders enkel kapitaal verschaffen en wel door het
doen van de bij uitgifte van de aandelen verplichte stortingen op de aandelen. Dit betekent dat het in
veel gevallen waarbij er meerdere aandeelhouders zullen zijn, van belang is om de redenen waarom en
voorwaarden waaronder een ieder mag participeren vast te leggen.

Zonder het vastleggen van dergelijke bepalingen, kan het zijn dat u met de kinderen van uw mede
aandeelhouder te maken krijgt als mede-eigenaren van het bedrijf. Maar het betekent ook dat wanneer
uw medeaandeelhouder waarvan u verwachtte dat hij zich ook zou inzetten voor het bedrijf er de
kantjes vanaf loopt, u niet van hem kunt eisen dat hij zijn aandelen aanbiedt. Deze en nog veel andere
zaken kunnen nader in een aandeelhoudersovereenkomst of de statuten geregeld worden.

Het voordeel van het regelen in de statuten is dat het in een aantal gevallen wat sterker is, het nadeel is
dat het voor ieder kenbaar is omdat de statuten nu een maal in het handelsregister worden
geregistreerd.

Aan de hand van de volgende vragen kunt u een beeld vormen van de mogelijkheden en uw wensen
aangeven.

II. Zeggenschap van derden

a.

b.

Dienen de aandelen vrij overdraagbaar te zijn

ja/nee

of moeten ze eerst aan een medeaandeelhouder worden aangeboden?

ja/nee

Moeten derden zeggenschap kunnen krijgen binnen de vennootschap zonder dat u
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daar toestemming voor heeft gegeven, doordat:
-

uw mede aandeelhouder zijn aandelen in zijn personal holding overdraagt?

-

uw mede aandeelhouder een andere bestuurder in zijn personal holding
benoemt?

ja/nee

-

uw medeaandeelhouder komt te overlijden?

ja/nee

-

uw medeaandeelhouder volmacht geeft aan een ander om zaken namens hem
te regelen?

c.

ja/nee

ja/nee

Moet een aandeelhouder vrij zijn de aandelen in de gezamenlijke vennootschap te
verpanden?

ja/nee

Zo ja, mag dan ook het stemrecht op de aandelen toekomen aan de pandhouder
(bank)?
d.

ja/nee

Dienen de overblijvende aandeelhouders de aandelen verplicht over te nemen op
het moment dat deze worden aangeboden?

ja/nee

Indien aandelen bij overlijden moeten worden aangeboden dan heeft dit tot gevolg dat indien en voor
zover er sprake is van een actieve onderneming de waarde van de aandelen volledig belast is met
erfbelasting. Er kan dan geen gebruik worden gemaakt worden van de 83% vrijstelling voor de
erfbelasting. Er zijn echter oplossingen, waarover wij u nader kunnen adviseren.

III. Bad-leaver / good-leaver / lock-up

a.

Wanneer aandelen worden aangeboden dient de aanbieder dan de waarde in het
economisch verkeer te ontvangen?

b.

d.

ja/nee

Indien nee:
-

is het afhankelijk van de reden van aanbieden welke waarde wordt ontvangen? ja/nee

-

hoe moet de korting bepaald worden?

-

wat zijn de bad-leaver gevallen?

Dienen aandelen gedurende een bepaalde periode onoverdraagbaar te zijn?
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ja/nee

IV. Samen-uit/samen-thuisregeling.
a.

Indien u geïnteresseerd bent om uw aandelen aan een derde te verkopen (het
gouden bod) en deze derde enkel geïnteresseerd is in alle aandelen, moet u dan uw
medeaandeelhouder kunnen verplichten om ook zijn aandelen aan te bieden?

b.

ja/nee

Wanneer de medeaandeelhouders hun aandelen voor de hoofdprijs kunnen
verkopen (een prijs die u niet wilde evenaren), maar de koper niet geïnteresseerd is
in uw aandelen, moet de koper dan verplicht kunnen worden om ook uw aandelen
te kopen?

ja/nee

V. Uitgestelde betaling

a.

Indien u uw medeaandeelhouder moet of wil uitkopen wilt u dan verplicht zijn om
de hele koopprijs in één keer te voldoen?

b.

ja/nee

Zo nee:
-

wilt u dan alles schuldig mogen blijven?

ja/nee

-

wilt u alleen het nodige schuldig mogen blijven?

ja/nee

VI. Bijzondere besluiten

In principe geldt zowel binnen het bestuur als binnen de algemene vergadering dat alle besluiten
worden genomen met een gewone meerderheid (meer dan de helft). Dit betekent dat als u met drie
personen bent twee personen de derde steeds kunnen wegstemmen.

a.

Is het de bedoeling dat u wegstemt kan worden?

b.

Zo nee, is dat dan afhankelijk van:
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ja/nee

c.

-

het soort besluit?

ja/nee

-

een bestuursbesluit?

ja/nee

-

een aandeelhoudersbesluit?

ja/nee

Wilt u een lijstje opnemen van zaken waarvoor het bestuur de toestemming van de
aandeelhouders behoeft?

d.

e.

ja/nee

Zo ja, geldt dat dan ook zolang er een personele eenheid tussen het bestuur en de
algemene vergadering bestaat?

ja/nee

Moet de algemene vergadering instructies kunnen geven aan het bestuur?

ja/nee

VII. Dividendbeleid en financiering

Indien de vennootschap winst maakt staat deze winst ter beschikking van de algemene vergadering.
Deze kan de winst reserveren of al dan niet geheel uitkeren. In begin wordt vaak alles gereserveerd,
maar op zeker moment kan het zijn dat u ook wel een beetje wil genieten van de revenuen. Ook kan
het zijn dat het onwenselijk is om alle liquiditeiten in de meer risicodragende sfeer van de
gezamenlijke vennootschap te laten. Overigens moet het bestuur steeds bij een dividenduitkering
toetsen of de vennootschap na uitkering kan blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare
schulden.

a.

Indien vennootschap winst maakt, moet deze dan volledig worden gereserveerd?

ja/nee

b.

Zo nee, welk deel moet worden gereserveerd?

…….

c.

Indien het onwenselijk is dat gelden in de risicodragende sfeer van de
gezamenlijke vennootschap blijven, moeten de aandeelhouders dan zo nodig weer
teruglenen aan de gezamenlijke vennootschap?

d.

ja/nee

Moet er een verplichting gelden om nadere leningen aan de gezamenlijke
vennootschap te verstrekken?

ja/nee

e.

Zo ja, moeten deze dan achtergesteld zijn?

ja/nee

f.

Zo ja, waarbij? Bij …………………………………………………………
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……………………………………………………………………………..
g.

Zijn aandeelhouders gehouden agiostortingen (meer op de aandelen te storten dan
de nominale waarde van de aandelen) te doen:
-

Bij oprichting?

ja/nee

-

Op een later moment

ja/nee

Zo ja, wanneer en door wie op te vragen ……………………………
……………………………………………………………………….
h.

Indien er agio gestort zal gaan worden is het dan de bedoeling dat dit verwatert en
daarmee mede toekomt aan de mede aandeelhouders

i.

ja/nee

Zo nee, welke vergoeding moet er dan op jaarbasis worden vergoed over het extra
gestorte bedrag? ………………………………………………..

j.

Is het wenselijk dat iedere aandeelhouder zijn eigen dividend reserve heeft?

ja/nee

VIII. Inspanningsverplichting / managementovereenkomst

a.

Hebben de aandeelhouders een bepaalde inspanningsverplichting?

ja/nee

b.

Zo nee, tolereert u het dan dat uw medeaandeelhouder niets doet?

ja/nee

c.

Kan de inspanningsverplichting in een bepaald aantal uren per jaar worden
uitgedrukt?

ja/nee

d.

Zo ja, hoeveel uur?

…..…

e.

Zo er een inspanningsverplichting is, ontvangen de aandeelhouders daarvoor een
vergoeding?

ja/nee
………....

f.

Zo ja, hoeveel?

g.

Moet de vergoeding ook doorbetaald worden bij arbeidsongeschiktheid?

h.

Zo nee, wanneer moet de betaling gestaakt worden?
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ja/nee
…………

i

Moet ieder van de aandeelhouders een arbeidsongeschiktheidsverzekering sluiten? ja/nee

j.

Zo ja, met welke termijnen en welke bedragen? ……………….………...
…………………………………………………………………………….

IX. Einde overeenkomst

Omdat bij een B.V./N.V. de wet ervan uitgaat dat een aandeelhouder enkel kapitaal dient te storten is
het niet gemakkelijk om een aandeelhouder te verplichten zijn aandelen aan te bieden. Daarom is het
van belang om vast te leggen wanneer de aandeelhoudersovereenkomst eindigt en wanneer een
aandeelhouder zijn aandelen moet aanbieden.

a.

Mag een aandeelhouder die niet langer meer de overeengekomen
inspanningsverplichting levert aandeelhouder blijven?

b.

ja/nee

Zo nee, na hoeveel maanden en welk percentage arbeidsongeschiktheid moet hij
zijn aandelen overdragen?

…….

c.

Geldt er een verplichte pensioenleeftijd?

ja/nee

d.

Moet het mogelijk zijn dat een aandeelhouder er door zijn medeaandeelhouders
wordt uitgezet?

e.

ja/nee

Moet de rechter de bevoegdheid krijgen een aandeelhouder te dwingen zijn
aandelen aan te bieden?

ja/nee

X. Relatiebeding/non-concurrentiebeding.
a.

b.

Mag een aandeelhouder naast zijn activiteiten voor de gezamenlijke vennootschap
nog andere activiteiten ontplooien?

ja/nee

Zo ja, moet daarvoor goedkeuring worden gevraagd?

ja/nee
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c.

Mag een aandeelhouder nadat hij zijn aandelen heeft overgedragen:
-

betrokken zijn bij concurrerende activiteiten met de gezamenlijke
vennootschap?

ja/nee

-

betrokken te zijn bij relaties van de gezamenlijke vennootschap?

ja/nee

-

relaties van de gezamenlijke vennootschap benaderen?

ja/nee

-

werknemers van de gezamenlijke vennootschap benaderen

ja/nee
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