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1.  Inleiding

Dit proefschrift gaat over dual-class-equity-structuren, dus 
over de mogelijkheid voor ven noot schappen – in het bij-
zon der: beurs ven noot schap pen – om verschillende soor-
ten aandelen uit te geven. Aandelen met meervoudig 
stemrecht of juist zon der stemrecht, en met verschillende 
winstrechten. Het proefschrift behandelt de eco no mische 
merites van de besproken structuren, en de ontwikkelin-
gen in de afgelopen 200 jaar in de Verenigde Staten, Duits-
land en Ne der land. Eén van de aanbevelingen is om bij de 
Ne der landse nv aandelen zon der stemrecht toe te laten.

Dual-class-equity-structuren zijn de laatste tijd aan de 
orde van de dag. Denk aan Google dat in 2014 stemrecht-
loze aandelen introduceerde, aan Altice dat in 2015 van 
het ‘one  share, one vote’-principe afstapte, en aan Prosus 
dat bij de beursintroductie in 2019 voorwaardelijk meer-
voudig stemrecht invoerde ten behoeve van groot aan deel-
hou der Naspers (voor het geval deze via gewone aandelen 
geen stemmeerderheid zou behouden). De recente ver-
wikkelingen rond Me di a set komen in het proefschrift kort 
aan bod; toen het Ge rechts hof Am ster dam op 1 septem-
ber 2020 in die zaak arrest wees,2 lag het manuscript van 
het proefschrift al bij de drukker.

Het boek is in voortreffelijk Engels en on der houdend ge-
schreven, en getuigt van grondig en uitgebreid on derzoek. 
De auteur is met een cum laude beloond. Zijn promotoren 
waren prof. mr. M.J. Kroeze en prof. mr. H.M. Vletter-van 
Dort.

Ik bespreek eerst enkele hoofdlijnen van het boek en voeg 
daarna wat observaties toe.

2.  Eco no mische analyse

Het klassieke idee dat de maatschappij als geheel gebaat is 
bij aan deel hou ders die op hun eigen belang uit zijn is ver-
ouderd, aldus Keijzer. Aan deel hou dersbe sluiten worden 
niet altijd op rationele gronden genomen en kunnen ook 
los daarvan tegen de belangen van andere stake holders in-
gaan.3 Dit brengt de auteur tot het inzicht dat de eco no-
mische literatuur ven noot schappen te veel vanuit de 
agency-theorie beziet. In de agency-theorie worden be-

1 Christiaan Stokkermans is oud-notaris te Am ster dam. 
2 Hof Am ster dam 1 september 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2379  

(Me di a set). 
3 Keijzer, par. 2.2.5 en 2.3.5. 

stuurders als opdrachtnemers van de aan deel hou ders op-
gevat en liggen er inefficiënties (agency costs) op de loer 
vanwege bestuurders die te veel hun eigen belang naja-
gen. Deze theorie gaat ervan uit dat bestuurders maar 
moeilijk gemotiveerd kunnen worden om het ven noot-
schapsbelang te dienen. Zij on derkent niet dat de handel-
wijze van aan deel hou ders even eens met het ven noot-
schapsbelang kan strijden, wat aanleiding geeft tot 
zogenaamde principal costs. Denk bij voor beeld aan het af-
dwingen van uitkeringen waarmee investeringen in on-
derzoek en ontwikkeling worden belemmerd. De agen-
cy-theorie is dus niet toereikend, ontdekt de auteur. Als 
vervanger kan aan de stewardship-theorie worden ge-
dacht – deze stelt centraal dat (institutionele) aan deel-
hou ders zich ver ant woor de lijker dienen op te stellen, 
meer gericht op een duurzame toekomst. Maar deze lijken 
hiertoe onvoldoende bereid of in staat. Naast agency costs 
verdienen principal costs dus even eens aandacht.4

Een analyse van aandelenbeurzen bevestigt dit beeld. De 
traditionele functie van aandelenbeurzen schuilt in de fi-
nanciering van on der ne mingen, legt de auteur uit. Door 
genoteerde aandelen uit te geven, kunnen on der ne mingen 
in hun kapitaalbehoefte voorzien. In de praktijk is die 
functie gaandeweg verdrongen. Vaak dienen beursintro-
ducties er vooral toe om zittende aan deel hou ders een exit 
te bieden. Bo vendien ligt het bedrag dat beurs ge no teer de 
ven noot schappen via emissies ophalen de laatste jaren la-
ger dan het bedrag dat zij via uitkeringen en inkooppro-
gram ma’s uitbetalen. De genoteerde on der ne mingen 
staan dus niet meer centraal op de beurs, maar de beleg-
gers.5

Dan rijst de vraag naar de beste kapitaalstructuur voor 
beurs ge no teer de ven noot schappen. Diverse eco no mische 
theorieën over de mix tussen eigen en vreemd vermogen 
passeren de revue. De schrijver komt uit bij de ‘life cycle 
theory’. Deze benadrukt dat de optimale financieringsmix 
afhangt van de aard van de on der ne ming en de levensfase 
waarin de on der ne ming zich bevindt. In de ontwikke-
lingsfase van een high-tech-idee ligt financiering met 
hoofdzakelijk eigen vermogen voor de hand, terwijl bij ge-
vestigde en stabiel draaiende activiteiten meer schuldfi-
nanciering gunstig kan zijn. Deze life-cycle-theorie gaat 
overigens niet uit van een lineaire ontwikkeling; zo kan 
een on der ne ming op doorlopende verandering zijn ge-
richt of na tijden van succes in een transformatieve fase 
terechtkomen. De life-cycle-theorie biedt volgens de au-
teur ook uitkomst bij het bepalen van het dividendbeleid 

4 Keijzer, par. 3.2.2. 
5 Keijzer, hoofdstuk 7. 
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van een ven noot schap. In de ontwikkelingsfase zal de on-
der ne ming vaak gebaat zijn bij beperkte be ta lings ver-
plich tingen (rente op schuld; dividend op aandelen) om 
de noodzakelijke investeringen te kunnen doen.6

Er is in de ontwikkelingsfase van een on der ne ming ook 
behoefte aan aan deel hou ders die het volhouden van on-
zekere lange-termijn-projecten voor langere duur on-
dersteunen. In een der ge lij ke levensfase kan een du-
al-class-equity-structuur met onevenredig veel stemrecht 
voor in side aan deel hou ders de beste oplossing zijn, aldus 
de auteur. Bij in side aan deel hou ders wordt hoofdzakelijk 
gedacht aan oprichters die tevens bestuurder zijn van de 
ven noot schap, en investeerders daaromheen. Het pro-
bleem van de principal costs is in zo’n fase groter dan dat 
van de agency costs. De onevenredige stemverhouding kan 
worden gecreëerd door aan outside aan deel hou ders aan-
delen zon der (of met laag) stemrecht ter beschikking te 
stellen. Met behulp van de life-cycle-theorie kan volgens 
de auteur het omslagmoment worden bepaald waarop in-
voering of afschaffing van een der ge lij ke structuur aan-
trekkelijk wordt. De auteur haalt een studie uit 2017 aan 
naar ruim 600 beurs ven noot schap pen waaruit blijkt dat 
ven noot schappen met een dual-class-equity-structuur bij 
beursintroductie relatief veel waard zijn (in termen van 
beurswaarde) ten opzichte van ven noot schappen met één 
soort aandelen; dit waardevoordeel neemt betrekkelijk 
snel af en verkeert na 6 tot 9 jaar in een waarde-nadeel; 
22% van de betrokken ven noot schappen ging in de tussen-
tijd tot unificatie over.7 Om telkens het best op de on der-
ne mingsbehoefte te kunnen inspelen, bepleit Keijzer be-
trekkelijk soepele regels voor het introduceren en 
afschaffen van dual-class-equity-structuren.8

3.  Verenigde Staten

Het beginsel van evenredig stemrecht is niet van alle tijden. 
In de 19de eeuwse Ame ri kaanse maakindustrie werd de oude 
‘one man, one vote’-regel vervangen door het ‘one  share, one 
vote’-beginsel. Een aanvankelijke cor rec tie daarop in de 
vorm van een degressief stemrecht, vooral bij infrastructu-
rele projecten, raakte alweer snel in onbruik. Rond 1900 
kwamen stemrechtloze aandelen op om aan deel hou-
dersinvloed te beperken, maar na de Great Depression werd 
het gebruik daarvan sterk ingeperkt. Om bestuurders bij de 
les te kunnen houden werden zij steeds meer gezien als op-
drachtnemers (agents) van de aan deel hou ders met als taak 
het aan deel hou ders be lang centraal te stellen. In reactie op 
de cor po rate raids van de jaren 1970-1980, geassocieerd 
met banenverlies en verminderde research & development, 
zochten bestuurders en on dernemende families hun toe-
vlucht bij dual-class-equity-structuren; de weerstand tegen 

6 Keijzer, hoofdstukken 8 en 9. 
7 M. Cremers, B. Lauterbach & A. Pajuste, ‘The Life-Cycle of Dual Class Firms’ 

(2017), be schik baar op www.ssrn.com. 
8 Keijzer, hoofdstuk 11. 

stemrechtloze aandelen nam in die perio de weer af. De 
NYSE kwam vervolgens met regels die een midstream be-
perking of uitsluiting van het stemrecht van zittende aan-
deel hou ders verbiedt.9 On der meer stemrechtdifferentiatie 
vanaf beursintroductie en een midstream introductie van 
stemrechtloze aandelen werden wel toegelaten. Met de 
beursintroductie van Google in 2004 is een nieuwe perio de 
met veel dual-class-equity-structuren begonnen.10

Op het gebied van dual-class-equity-structuren is on der 
het toonaangevende recht van Delaware veel mogelijk. In 
2014 bepaalde de Delaware Supreme Court in de MFW-
zaak dat een public-to-private-transactie voorgesteld door 
de controlerend aan deel hou der aan de business judg ment 
rule (dus terughoudend) wordt getoetst, indien deze is 
goedgekeurd door een spe cial committee (met alleen on-
afhankelijke bestuurders) en tevens door de meerderheid 
van de min der heids aan deel hou ders. Uit jurisprudentie 
volgt dat het be oor de lings ka der uit MFW ook voor de in-
troductie van een dual-class-equity-structuur, en voor het 
afschaffen ervan (unification), van belang is. De spe cial 
committee moet on der meer goed op de fairness van de 
transactie voor de min der heids aan deel hou ders letten. 
Keijzer is kritisch over het MFW-vereiste om naast in-
stemming van een spe cial committee tevens instemming 
van de meerderheid-van-de-minderheid te moeten ver-
krijgen. Volgens hem werpt dat laatste instemmingsver-
eiste een te hoge dam op tegen een on der ne mingsgerichte 
visie van de controlerende aan deel hou der, en wordt de 
minderheid te gemakkelijk gedomineerd door opportu-
nistische arbitrageurs. Ook zijn min der heids aan deel hou-
ders volgens hem vaak onvoldoende geïnformeerd om een 
reële afweging te kunnen maken, en is het vereiste van in-
stemming door de meerderheid van de minderheid te zeer 
procedureel (en niet inhoudelijk) van aard. Volgens 
Keijzer kan dit vereiste beter worden vervangen door aan 
de niet- instem men de aan deel hou ders een recht te geven 
om uitgekocht te worden tegen de werkelijke waarde van 
hun aandelen.11

4.  Duitsland

Bij de machtsverhoudingen in Duitse ven noot schappen 
valt allereerst de (indirecte) me de zeg gen schap van werk-
nemers op. Dit systeem heeft enkele voordelen; het vormt 
een bij dra ge aan inclusieve welvaart, zet werknemers aan 
zelf ver ant woor de lijk heid te nemen, en helpt so ci a le con-
flicten snel te signaleren en op te lossen. Maar in dit sys-
teem is be sluit vor ming minder gefocust en meer gepolari-
seerd. De ven noot schappelijke me de zeg gen schap houdt 
in dat van de commissarissen een derde (middelgrote on-

9 Met midstream wordt bedoeld: na beursintroductie, dus zeg maar: ‘gedu-
rende de rit’. 

10 Keijzer, hoofdstuk 15. 
11 Keijzer, hoofdstuk 17. 
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der ne mingen)12 of de helft (grote on der ne mingen)13 werk-
nemersvertegenwoordiger is.14

Op het vlak van stemrecht voor aan deel hou ders legt elke 
tijd zijn eigen accenten. Bij het financieren van de 19de 
eeuwse (infrastructuur)projecten maakte men in Duits-
land veel gebruik van stemrechtloze preferente aandelen. 
De initiatiefnemers behielden zo de zeg gen schap, waarte-
genover de externe investeerders een bevoorrechte fi nan-
ci ë le positie bedongen. Daarnaast hanteerde men in de 
praktijk vaak proportioneel stemrecht (one  share, one 
vote) in com bi na tie met drempels (stemrecht vanaf een 
minimale omvang van het aandelenbezit, en met een 
maximum). In de loop van de 19de eeuw won het idee van 
proportioneel stemrecht steeds meer terrein en werden 
stemrechtloze aandelen verboden. Later werden die weer 
toegestaan, uitsluitend in de vorm van preferente aande-
len, eerst tot 33% en weer later (in 1965) tot 50% van het 
geplaatste kapitaal.15 In de jaren 1980 nam het gebruik van 
genoteerde stemrechtloze prefs sterk toe; begin deze 
eeuw nam dat on der druk van de in ter na tio na le fi nan ci ë le 
markten weer af. De mogelijkheid voor aandelen met 
meervoudig stemrecht is in de loop van de 20ste eeuw 
steeds verder ingeperkt. Meervoudig stemrecht komt in 
Duitsland momenteel niet voor, maar stemrechtloze prefs 
worden niet onwelwillend bezien.16

Stemrechtloze preferente aandelen moeten volgens de 
Duitse wet recht geven op een dividendpreferentie en 
kunnen vastrentend zijn, maar ook winstdelend. Houders 
van stemrechtloze preferente aandelen zijn welkom op 
aan deel hou ders ver ga de ringen en mogen daar het woord 
voeren; zij kunnen ook agendapunten aandragen (indien 
zij een voldoende gedeelte van het geplaatste kapitaal ver-
tegenwoordigen). Deze aandelen verkrijgen alsnog stem-
recht, indien het toegezegde dividend twee jaar achter-
stallig is en voor zolang het achterstallige dividend niet is 
betaald.17

De fi nan ci ë le gerechtigdheid van een soort aan deel hou-
ders (in verhouding tot andere aan deel hou ders) kan in 
hun nadeel worden veranderd. Daarvoor is een be sluit van 
de algemene vergadering nodig (genomen met instem-
ming van ten minste 75% van het geplaatste kapitaal), en 
tevens een be sluit van de betrokken soort aan deel hou ders 
(waarmee 75% van het geplaatste kapitaal van die soort 
heeft ingestemd). Deze regels gelden on der meer bij de in-
troductie van (stemrechtloze) preferente aandelen. In het 
geval van een unificatie, waarbij stemrechtloze preferente 
aandelen in gewone aandelen worden omgezet, is de in-
stemming van zowel de gewone als de preferente aan-

12 Vanaf 500 werknemers. 
13 Vanaf 2000 werknemers. 
14 Keijzer, hoofdstuk 20. 
15 AktG, § 139(2). 
16 Keijzer, hoofdstuk 21. 
17 Keijzer, hoofdstuk 22. 

deel hou ders (beide met 75%) nodig. De Duitsers gaan dus 
uit van een uitruil van stemrecht tegen een dividendprefe-
rentie. De last van een (preferente) dividendver plich ting 
kan voor ven noot schappen in een ontwikkelingsfase on-
wenselijk zijn, en het gegeven dat het stemrechtgebrek na 
twee jaar achterstallig dividend vervalt, hoeft niet steeds 
in het ven noot schapsbelang te zijn, aldus Keijzer.18

5.  Ne der land

Het verhaal over de Ne der landse verwikkelingen met 
stemrechtdifferentiatie begint in 1602 bij de VOC: aan-
deel hou ders hadden überhaupt geen stemrecht; alleen 
grote aan deel hou ders mochten een be wind voer der be-
noemen in de Heeren XVII. Bij de opvolger van de VOC, de 
Ne der landsche Han delsmaatschappij, kregen in 1824 al-
leen de 60 grootste Ne der landse aan deel hou ders stem-
recht (over weinig meer dan statutenwij zi ging en ontbin-
ding, overigens), en wel op basis van één stem per 
aan deel hou der. Proportioneel stemrecht werd steeds po-
pulairder en in 1928 kreeg de algemene vergadering de 
wettelijke be voegd heid om een bindende voordracht voor 
de benoeming van een bestuurder of commissaris te ver-
werpen (met een twee derde meerderheid). In 1928 werd 
ook de dwingende regel afgeschaft dat bij een ven noot-
schap met meer dan 100 aandelen, geen aan deel hou der 
meer dan 6 stemmen had.

Van der Grinten kwam in de jaren 1970-1990 tot eenzelf-
de ommezwaai als Treurniet in de jaren 1950-1960 had 
gemaakt: eerst bepleitte hij om stemrechtloze aandelen 
mogelijk te maken (om te voldoen aan een behoefte in de 
praktijk); later wees hij dat af (omdat dit het aandeel zou 
denatureren). Schwarz hield in zijn Maas trichtse oratie 
(1990) een krachtig pleidooi voor een wettelijke mogelijk-
heid om stemrechtloze aandelen uit te geven. Veel steun 
kreeg het idee echter niet; men zag er weinig meerwaarde 
in ten opzichte van de mogelijkheden die er al waren (zo-
als certificering) en de maatschappelijke tendens neigde 
sterk naar aan deel hou derswaarde, aan deel hou dersmacht 
en proportioneel stemrecht.19

In 2007 oordeelde de Ho ge Raad in de DSM-zaak dat het 
midstream invoeren van een (bescheiden) loyaliteitsdivi-
dend voor trouwe aan deel hou ders niet a priori strijdig is 
met het gelijkheidsbeginsel. Die argumentatie is later ge-
bruikt voor de introductie van loyaliteitsstemrecht bij ver-
schillende ven noot schappen, waar on der het Fiat-trio 
CNHI, Fiat Chrysler en Ferrari.20 Naast loyaliteitsregelingen 
zijn er ‘vaste’ hoog/laag stemrechtregelingen, zoals bij 
Altice.21 Met steeds agressievere regelingen (in de zin van 
een grotere dispariteit tussen stemrecht en kapitaalbe-

18 Keijzer, hoofdstuk 23. 
19 Keijzer, hoofdstuk 27. 
20 Bij dit Fiat-trio gaat het in naam om loyaliteitsstemrecht, in de praktijk 

om machtscontrole door één familie. 
21 Keijzer, hoofdstuk 28. 

T.A. KEIJZER, VOTE AND VAL UE Boekbespreking



Afl. 7 - mei 2021On der ne mings recht 2021/52 307

lang) worden de grenzen van het toelaatbare afgetast. Bij 
Me di a set werd de voorgestelde ‘loyaliteitsregeling’ door 
het Ge rechts hof Am ster dam afgewezen,22 op grond dat zij 
niet het belang van de ven noot schap diende (zoals de ven-
noot schap stelde), maar het belang van de ene groot aan-
deel hou der ten koste van de andere.23

6.  Enkele observaties

Door de jaren heen zijn eco no mische inzichten en maat-
schappelijke behoeften van grote invloed op de vormge-
ving van het ven noot schaps recht ge weest. Dat wordt in 
het proefschrift mooi belicht. Allerlei oplossingen voor 
maatschappelijke vraagstukken passeren de revue. De 
conclusies die de auteur aan zijn on derzoek verbindt zijn 
interessant, maar in de rijkheid van het on derzoek zelf en 
de toegankelijke wijze waarop dit is ontsloten, ligt de gro-
te waarde van dit boek.

Bij het enthousiasme van de auteur voor stemrechtloze 
aandelen zou men een kanttekening kunnen plaatsen. Op 
dat vlak is het Duitse voorbeeld wellicht toch waardevoller 
dan Keijzer meent. Omdat stemrechtloze aandelen soms 
kunnen bij dra gen aan het maximeren van aan deel hou-
derswaarde, verdienen deze volgens de auteur ruim baan. 
Het Duitse vereiste van dividendpreferentie ter vervanging 
van het stemrecht en de zware be sluit vor mingseisen bij 
een midstream introductie van stemrechtloze prefs vindt 
hij te belemmerend; wel zouden tegenstemmende aan-
deel hou ders een uit treed recht moeten krijgen (p. 502-
505).

Dat echte on der ne mers bij expansie van hun on der ne-
ming de zeg gen schap willen behouden en dat veel beleg-
gers willen meeliften op het fortuin van topon der ne mers, 
begrijp ik wel. Dat men de macht van te opportunistische 
min der heids aan deel hou ders wil indammen, begrijp ik 
ook. Maar eigengereide controlerend aan deel hou ders 
moet men ook in de tang houden. Door invoering van 
stemrechtloze aandelen kunnen zittende meer der heids-
aan deel hou ders hun eigen aandelenbelang vergaand laten 
verwateren, en zelfs afbouwen, zon der zeg gen schap te 
verliezen over een steeds maar groeiende on der ne ming. 
Dat vraagt om sterke tegenkrachten teneinde misstanden 
te voorkomen; daar heeft de auteur weinig aandacht voor. 
De behoefte aan voldoende tegenkrachten speelt overi-
gens evenzeer bij agressieve hoog/laag stemrechtcon-
structies; stemrechtloze aandelen zijn een extreme vorm 
daarvan.

Door de auteur aangehaald on derzoek (zie boven) wijst 
uit dat gedifferentieerd stemrecht aanvankelijk gunstig 
kan zijn voor de aan deel hou derswaarde, maar na gemid-

22 Hof Am ster dam 1 september 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2379  
(Me di a set). 

23 Keijzer, hoofdstuk 30. 

deld 6 tot 9 jaar in een nadeel pleegt te verkeren. Waarom 
komen de ven noot schappen uit dat on derzoek dan vaak 
toch niet tot unificatie van hun aandelen? Ligt het aan 
dwarse min der heids aan deel hou ders die de controlerend 
aan deel hou der te weinig willen betalen voor het opgeven 
van de zeg gen schap? Of juist aan de controlerend aan-
deel hou der die zijn positie niet wil opgeven? Die vraag is 
in het proefschrift niet diepgaand on derzocht.

Of stemrechtloze aandelen bij de Ne der landse nv zouden 
moeten worden toegelaten, verdient bovendien een breder 
afwegingskader dan het effect op (langetermijn)aan deel-
hou derswaarde. Er spelen bredere eco no mische, politieke 
en sociaal-ethische vragen. Wat voegt de onevenredige 
zeg gen schap van enkele mensen bij een advertentiebe drijf 
als Google, een automaker als Fiat en een machtsconglo-
meraat als Prosus eigenlijk aan de algemene economie en 
de maatschappelijke verhoudingen toe? Dit klemt temeer 
als men de verticale machtsstructuur binnen on der ne-
mingen in aan mer king neemt: de mening van me de wer-
kers over het on der ne mingsbeleid doet er vaak maar wei-
nig toe. Opgeteld wordt in de top van sommige bedrijven 
wel erg veel macht geconcen treerd. Hoe vergaand moet 
het ven noot schaps recht dit faciliteren?

Dit brengt me terug bij het Duitse voorbeeld. Ach ter de 
maximering van stemrechtloze prefs tot 50% van het ge-
plaatste kapitaal, de dividendpreferentie ter vervanging 
van het stemrecht en de zware be sluit vor mingseisen bij 
een midstream introductie van stemrechtloze prefs, zoals 
men die in Duitsland kent, lijkt een breder verlangen naar 
machtsspreiding schuil te gaan.

Het mooie van het Duitse ven noot schapsmodel lijkt een 
zekere synchronisatie tussen norm (stake holdersmodel) 
en machtsverhoudingen (Mitbestimmung; en terughou-
dendheid met onevenredig stemrecht) te zijn. Het Ne der-
landse model neigt daartoe, met on der meer het struc-
tuurregime. Ook de typisch Ne der landse figuur van 
certificering van aandelen (met een onafhankelijk stich-
tingsbestuur dat de stemmen kan uitoefenen waarvoor 
geen volmachten aan certificaathouders worden verleend) 
respecteert het belang van machtsspreiding beter dan 
stemrechtloze aandelen. Dit laatste geldt ook voor de Ne-
der landse figuur van beschermingsprefs, nu die alleen in 
noodsi tu a ties geactiveerd kunnen worden. Als bijkomen-
de tendens wordt het ven noot schapsbelang steeds breder 
opgevat (richting maatschappelijk verantwoord on-
dernemen) en worden aan deel hou ders in toenemende 
mate geacht dat ven noot schapsbelang te respecteren.24 

24 B.F. Assink & L. Timmerman, ‘Lan ge ter mijn be trok ken heid van aan deel-
hou ders’, On der ne mings recht 2019/157. 
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Min der heids aan deel hou ders en andere stake holders wil 
men een serieuze plaats aan de bespreektafel geven.25

Voor een samenleving die aan iedere burger een volwas-
sen stem wil geven en waarin diversiteit gekoesterd 
wordt, is machtsspreiding belangrijk. Onbeteugelde stem-
differentiatie die de machtigen helpt steeds machtiger te 
worden, is daarmee niet in overeenstemming. De beperk-
te Duitse mogelijkheid tot uitgifte van stemrechtloze prefs 
– instrumenten die men als equity-varianten van obliga-
ties (debt) kan opvatten – lijkt met deze benadering beter 
verenigbaar dan de ruimte die Keijzer aan controlerend 
aan deel hou ders wil geven. Dit geldt evenzeer voor de re-
gel dat ook aan stemrechtloze aan deel hou ders het wette-
lijk agenderingsrecht hoort toe te komen (iets waar de au-
teur zich tegen verzet; zie p. 511).

Een ander opvallend punt in de aanbevelingen van de au-
teur is zijn neiging om onenigheid met uit treed rechten en 
fi nan ci ë le compensatie op te lossen. Is het werkelijk ge-
wenst dat de groot aan deel hou der die meer macht naar 
zich toe wil trekken, de tegenstemmers eenvoudig met 
een uit treed recht kan afschepen? En is zo’n uit treed recht 
echt nodig bij de ven noot schap met gespreid aandelenbe-
zit die een bescheiden loyaliteitsstemrecht invoert? En 
waarom moet het uitgangspunt zijn dat degene die in het 
ven noot schapsbelang onevenredig veel stemrecht ver-
kreeg, bij latere conversie in gewone aandelen (wan neer 
het ven noot schapsbelang daar in een volgende levensfase 
om vraagt) een fi nan ci ë le vergoeding mag vragen?26 Een 
model dat bij invoering, gebruik en afschaffing van on-
evenredig stemrecht een sterke ver ant woor de lijk heid van 
de controlerend aan deel hou der jegens het ven noot-
schapsbelang en andere stake holders voorop stelt (zon der 
als uitgangspunt te nemen dat alles te koop is), en min-
der heids aan deel hou ders en anderen sterke wapens geeft 
om machtsmisbruik tegen te gaan, lijkt mij aantrekkelij-
ker. Een dergelijk model biedt goede aan kno pings pun ten 
voor rechterlijke toetsing aan open normen en zou kun-
nen rechtvaardigen dat stemrechtloze aandelen bij de nv 
in Ne der land enigszins ruimer worden toegelaten dan in 
Duitsland.

Pleidooien om voor stemrechtloze aandelen bij de nv een 
even ruime wettelijke regeling te treffen als bij de bv, en-
kel omdat sommigen er behoefte aan hebben en het gel-
dende verbod omzeild kan worden,27 zijn te makkelijk. 
Daar zullen de auteur en ik het over eens zijn.

25 Zo worden beurs ven noot schap pen aangemoedigd een maatschappelijke 
(advies)raad in te stellen; zie J.W. Winter e.a., ‘Naar een maatschappelijke 
zorgplicht voor bestuurders en commissarissen’, On der ne mings recht 
2021/6. 

26 Vgl. Keijzer, p. 505-508. Vgl. de m.i. fraaie aanpak rond vergoedingen die 
Duitsland bij de verplichte afschaffing van meervoudig stemrecht in 2003 
koos; Keijzer, p. 375-378. 

27 Recentelijk in deze richting: C. de Groot, J. Nij land & H. Koster, ‘Moderni-
sering NV-recht en vergroting diversiteit bestuur en RvC’, WPNR  
2021/7320, p. 301. 

Het on derzoek van Keijzer is van hoge kwaliteit. Op zoek 
naar oplossingen voor reële maatschappelijke vraagstuk-
ken is hij ver gekomen, maar de discussie is hiermee nog 
niet uitgekristalliseerd. Vervolgon derzoek rond het thema 
van de dual-class-equity-structuren zal schatplichtig zijn 
aan het fraaie werk dat Keijzer met deze studie heeft ver-
richt.
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