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De BV en de NV genieten voortaan grotere vrijheid in de 
organisatie van het stemrecht van hun aandeelhouders.

 Meervoudig stemrecht wordt mogelijk  
 in de NV en de BV 

Het WVV bevat een volledig nieuwe regeling voor het stemrecht in de 
NV en de BV. De dwingende regel “één aandeel, één stem” wordt 
verlaten. Vennootschappen genieten voortaan een zeer ruime vrijheid bij de 
organisatie van het stemrecht van hun aandeelhouders. De enige absolute 
regel is dat een vennootschap minstens één aandeel moet uitgeven waaraan 
stemrecht is verbonden. In genoteerde vennootschappen is de statutaire 
vrijheid beperkter: daar is enkel dubbel loyauteitsstemrecht mogelijk.

Bij gebrek aan andersluidende statutaire regeling over het 
stemrecht, wordt in de NV het stemrecht verleend in verhouding 
tot de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de aandelen. 
De statuten kunnen voortaan echter afwijken van deze regel, 
waardoor meervoudig stemrecht mogelijk wordt. 

Gelet op de afschaffing van het kapitaal in de BV, is de default-
regel hier enigszins anders: elk aandeel in de BV krijgt één stem, 
ongeacht de waarde van de inbreng (de BV kan voortaan aandelen 
met ongelijke waarde uitgeven) of de aan het aandeel verbonden 
winstrechten. Maar ook hier kunnen de statuten hiervan afwijken.
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 Meervoudig stemrecht in  
 niet-genoteerde vennootschappen 

In vennootschappen waarvan de aandelen (of winstbewijzen of certificaten 
die betrekking hebben op deze aandelen) niet zijn toegelaten tot de handel op 
een gereglementeerde markt (bijvoorbeeld Euronext Brussels) of een door de 
Koning aangeduide MTF (bijvoorbeeld Euronext Access of Euronext Growth), 
wordt het mogelijk om statutair meervoudig stemrecht in te voeren. De 
contractuele vrijheid is daarbij zeer groot. De wetgever heeft er bewust voor 
gekozen om het aantal stemmen dat aan één aandeel kan worden gekoppeld niet 
te begrenzen. Ook voor de concrete verschijningsvormen van het meervoudig 
stemrecht zijn de mogelijkheden eindeloos: zo wordt het bijvoorbeeld 
mogelijk om bepaalde aandelen enkel meervoudig stemrecht te geven bij 
bepaalde sleutelbeslissingen of indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Ook aan winstbewijzen kan voortaan 
meervoudig stemrecht per effect worden 
toegekend in de NV. De stemkracht van 
winstbewijzen als soort, in hun verhouding tot 
aandelen, blijft wel onderworpen aan dezelfde 
beperkingen als voorheen. In de BV kan enkel 
aan aandelen stemrecht worden verleend.

Tegelijkertijd versoepelt het WVV ook de 
regels voor de uitgifte van aandelen zonder 
stemrecht. De statuten kunnen vrij bepalen 
welke rechten aan de aandelen zonder stemrecht 
zijn verbonden. Het is dus niet langer verplicht 
om een preferentieel dividend toe te kennen aan 
aandelen zonder stemrecht. Bovendien wordt 
het aantal gevallen waarin aandelen zonder 
stemrecht uitzonderlijk toch stemrecht verkrijgen 
sterk ingeperkt: dit is enkel nog het geval bij de 
stemming over een soortwijziging, een omzetting 
van de vennootschap, een grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap 
wordt ontbonden of een grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.

De invoering van meervoudig stemrecht kan geschieden door nieuwe 
aandelen uit te geven waaraan meervoudig stemrecht is verbonden of 
door aan bestaande aandelen meervoudig stemrecht toe te kennen. In het 
eerste geval zal, zoals voortaan bij elke uitgifte, een bestuursverslag moeten 
worden opgesteld dat de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van 
de uitgifte op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de bestaande 
aandeelhouders beschrijft. In het tweede geval moet om evidente redenen 
de procedure inzake de uitgifte van nieuwe effecten niet worden gevolgd. 

Verregaande 
vrijheid: van 
aandelen zonder 
stemrecht tot 
meervoudig 
stemrecht.
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De invoering van meervoudig stemrecht leidt in principe tot de creatie van 
soorten aandelen. Dit zal bij de uitgifte van nieuwe aandelen met meervoudig 
stemrecht dan ook vaak de naleving van de regels inzake soortwijzing vereisen 
(waarbij er wordt gestemd per soort). Deze regels zullen ook vaak moeten 
worden nageleefd bij de latere aandelenuitgiftes, net als bij de eventuele latere 
wijziging of afschaffing van het meervoudig stemrecht. Daarvan moet men zich 
goed bewust zijn bij de beslissing om meervoudig stemrecht in te voeren.

De loskoppeling van het stemrecht van de waarde van de inbreng, waartoe 
de invoering van meervoudig stemrecht leidt, heeft een impact doorheen het 
gehele vennootschapsrecht. Voor de toepassing van wettelijke, statutaire 
of contractuele bepalingen die voorzien in bepaalde plafonds, meerderheden 
of drempels is het van essentieel belang na te gaan of deze werden 
geformuleerd in termen van stemrechten, aantal aandelen of kapitaal. Ook 
aandeelhoudersovereenkomsten worden op dit punt best goed nagekeken.

 Loyauteitsstemrecht in genoteerde  
 vennootschappen

In vennootschappen waarvan de aandelen, winstbewijzen of certificaten die 
betrekking hebben op deze aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op 
een gereglementeerde markt of een door de Koning aangeduide MTF, zijn 
aandelen met meervoudig stemrecht in principe nog steeds verboden. De 
statuten kunnen evenwel in een beperkte uitzondering voorzien waarbij de 
aandeelhouders een dubbel stemrecht (zogenaamd “loyauteitsstemrecht”) 
verkrijgen voor de aandelen die zijn volgestort en die ten minste twee 
jaar ononderbroken op hun naam zijn geregistreerd in het register 
van aandelen op naam. Dit loyauteitsstemrecht leidt niet tot de creatie 
van soorten omdat het inherent verbonden is aan de hoedanigheid van de 
aandeelhouder. Alle aandelen die aan deze voorwaarden voldoen, verlenen 
dubbel stemrecht. In genoteerde vennootschappen kunnen winstbewijzen 
geen meervoudig stemrecht, noch loyauteitsstemrecht verlenen.

De invoering van het loyauteitsstemrecht veronderstelt een statutenwijziging, 
met dien verstande dat daarbij slechts een 2/3 meerderheid is vereist (in 
plaats van een 3/4 meerderheid zoals voor een “gewone” statutenwijziging).

Dubbel stemrecht kan worden ingevoerd voor loyale 
aandeelhouders van genoteerde vennootschappen.

Voor de berekening van de loyauteitstermijn van twee jaar wordt ook de 
periode van registratie vóór de (wettelijke en statutaire) invoering van het 
loyauteitsstemrecht in rekening gebracht. De statutaire invoering van het 
loyauteitsstemrecht kan dus onmiddellijke uitwerking hebben. Bovendien zullen 
zogenaamde “bonusaandelen”, die worden uitgegeven naar aanleiding van een 
kapitaalverhoging door omzetting van reserves, onmiddellijk dubbel stemrecht 
genereren voor zover de bestaande aandelen dubbel stemrecht genieten.
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Het loyauteitsstemrecht vervalt indien de aandeelhouder zijn aandelen 
omzet in gedematerialiseerde aandelen of de eigendom ervan overdraagt, 
ongeacht of dit gebeurt tegen vergoeding, en zelfs als dit gebeurt onder 
algemene titel. Met betrekking tot de overdracht onder algemene titel bestaan 
evenwel een aantal uitzonderingen: overdrachten aan erfgerechtigden, of ten 
gevolge van erfopvolging of vereffening van het huwelijksvermogensstelsel 
leiden niet tot verlies van loyauteitsstemrecht, evenmin als overdrachten tussen 
vennootschappen die door dezelfde aandeelhouders worden gecontroleerd en 
overdrachten in het kader van certificering en decertificering. Om de omzeiling 
van de loyauteitsvoorwaarde tegen te gaan worden ook onrechtstreekse  
overdrachten van de betrokken aandelen geviseerd: de wijziging van de  
controle over de vennootschap-aandeelhouder leidt aldus ook tot verlies van  
het dubbel stemrecht, tenzij de controle wijzigt ten gunste van de  
echtgeno(o)t(e) of een of meer erfgerechtigden. Het toepassingsgebied van deze 
bepaling is erg uitgebreid en zal wel wat administratieve rompslomp veroorzaken.

Tegelijk met de invoering van het WVV worden ook een aantal wijzigingen 
doorgevoerd in de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. 
In de eerste plaats wordt het loyauteitsstemrecht geneutraliseerd voor de 
berekening van de drempel voor een verplicht openbaar overnamebod (30% van 
de effecten met stemrecht in genoteerde vennootschappen) en een openbaar 
uitkoopbod (95% van de effecten met stemrecht). Bovendien kan de bieder die 
na afloop van een vrijwillig openbaar overnamebod minstens twee derde van 
de effecten met stemrechten bezit, een buitengewone algemene vergadering 
bijeenroepen om het loyauteitsstemrecht af te schaffen. Op deze algemene 
vergadering zullen alle aandelen recht geven op één stem, ongeacht of bepaalde 
aandeelhouders aan de loyauteitsvoorwaarden voldoen. We kunnen in dat 
geval dus spreken van een wettelijke doorbraak van het loyauteitsstemrecht.

https://meemethetwvv.be/

