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Stellingenblad

behorende bij het

proefschrift van mr. R.A. Wolf,

‘De kapitaalverschaffer zonder stemrecht in de BV’

1. Stemrechtloos is niet gelijk aan zeggenschapsloos.

2. Het stemrecht op het stemrechtloze aandeel moet niet ‘herleven’.

3. De wetgever heeft gepoogd een eenvoudige regeling van het stemrechtloze 

aandeel neer te zetten; zo eenvoudig is dat niet (gebleken).

4. Het stemrechtloze aandeel is soms ongeschikt als rechtsfiguur voor 

werknemersparticipatie of bedrijfsopvolging, maar is niettemin een welkome 

aanvulling op bestaande rechtsfiguren zonder stemrecht.

5. De positie van de stemrechtloze aandeelhouder is te vergelijken met de positie 

van de minderheidsaandeelhouder; de stemrechtloze aandeelhouder wordt echter 

beter beschermd.

6. Het stemrechtloze aandeel is een keurslijf. Het certificaat van aandeel is een 

flexibeler rechtsfiguur.

7. Het stemrechtloze aandeel moet ook bij de NV worden ingevoerd.

8. Als gevolg van de flexibilisering van het BV-recht komt meer nadruk te liggen op

de vennootschappelijke redelijkheid en billijkheid; meer conflicten en procedures 

tussen de kring van betrokkenen zijn te voorzien.

9. De flex-BV maakt de personenvennootschap overbodig.

10. Het vereiste van een notariële akte tot oprichting van een BV moet blijven bestaan.


