RECHT in de praktijk
Rechten van aandeelhouders in een NV
Het komt in de praktijk nogal vaak voor dat een persoon als aandeelhouder participeert in
een naamloze vennootschap (“NV”) zonder te weten wat voor rechten hij/zij heeft als
aandeelhouder binnen de NV. In het navolgende zal ik een beknopt overzicht geven van
enkele rechten die in beginsel iedere aandeelhouder heeft binnen een NV. Ik merk wel op
dat in de statuten met betrekking tot bepaalde van deze rechten beperkingen kunnen
worden opgelegd. Het onderstaande betreft geen limitatieve opsomming.
1. Het recht om de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin
het woord te voeren, en – voor zover hem/haar dat recht toekomt – het stemrecht
uit te oefenen. (artikel 2:131, lid 1 Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse
Antillen (BWNA).
2. Het recht om een (buitengewone) algemene vergadering van aandeelhouders aan
te vragen (artikel 2:129, lid 1 BWNA). In beginsel heeft ieder aandeelhouder die
alleen of samen met andere aandeelhouders tenminste 10% van de stemmen ten
aanzien van een bepaald onder kunnen uitbrengen, het recht om het bestuur of de
raad van commissarissen te verzoeken om een algemene vergadering bijeen te
roepen. De aandeelhouder(s) moet daar wel een redelijk belang bij hebben
ingevolge de wet.
3. Het recht op dividend (artikel 2:118, lid 1 BWNA). Indien door de algemene
vergadering, of een ander bij de statuten aangewezen orgaan, wordt beslist om de
over een bepaald jaar gerealiseerde winst uit te keren, dan komt zulks in beginsel
de aandeelhouders toe overeenkomstig het percentage van hun aandeelbezit.
4. Het recht om aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam (artikel
2:106, lid 3 BWNA). Aandelen aan toonder kunnen op verzoek van de
aandeelhouder, onder afgifte van het aandeelbewijs aan de NV, door de NV in
aandelen op naam worden omgezet.
5. Het recht op een aandeelbewijs (artikel 2:108, lid 1 BWNA). Iedere houder van
aandelen op naam in een NV is gerechtigd om - op verzoek - een op naam gesteld
aandeelbewijs te krijgen.
6. Het recht op inzage in het aandeelhoudersregister van de NV (artikel 2:109, lid 2
BWNA). Iedere aandeelhouder heeft het recht op inzage in het
aandeelhoudersregister voor zover het betreft de door hem gehouden aandelen.
7. Het recht op inzage van de (goedgekeurde) jaarrekeningen en de daarbij
behorende stukken (artikel 2:116, lid 6 BWNA).
8. Rechten met betrekking tot uitkoop en uittreding (artikelen 2:250, lid 1 en 2:251,
lid 1 BWNA). Dit betreft een vrij uitgebreide regeling. Waar het op neerkomt, is
dat een aandeelhouder die voor eigen rekening ten minste 95% van het eigen
vermogen van een NV vertegenwoordigt, een vordering kan instellen tegen de
overige aandeelhouders tot overdracht van hun aandelen aan de houder van 95%
of meer. Voor wat uittreding betreft, schrijft de wet het volgende voor. Een
houder van aandelen op naam, die door gedragingen van de NV dan wel van één
of meer medeaandeelhouders zodanig in zijn rechten of belangen wordt geschaad

dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet meer van hem
kan worden verwacht, kan tegen de NV een vordering tot uittreding instellen,
inhoudende dat de NV zijn aandelen tegen contante betaling overneemt.
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