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CONCEPT 
 

Wettelijke rechten minderheidsaandeelhouder 

In deze notitie wordt ingegaan op de rechten die in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 

‘BW’ aan de aandeelhouder worden toegekend. In de notitie wordt uitgegaan van een 

aandelenbelang tot en met 10%. Een percentage van 15% geeft op basis boek 2 BW 

geen aanvullende rechten aan de aandeelhouder ten opzichte van een aandelenbelang 

van 10%. Het is goed om te beseffen dat wordt uitgegaan van de 

aandeelhoudersrechten zoals die voortvloeien uit boek 2 BW. De statuten kunnen 

echter op sommige onderdelen anders bepalen. De artikelen waarnaar wordt verwezen 

zijn de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de naamloze vennootschap.  

 

De aandeelhouder die slechts één aandeel houdt 

 

In boek 2 BW worden de volgende rechten toegekend aan de houder van ten minste 

één aandeel. De houder van een aandeel heeft op grond van artikel 2:117 BW de 

bevoegdheid om de algemene vergadering bij te wonen. De aandeelhouder mag in 

deze algemene vergadering het woord voeren en het stemrecht op het aandeel 

uitoefenen.  

Voorts kan iedere aandeelhouder op grond van artikel 2:112 BW door de 

voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd om zelf over te gaan tot 

het houden van een algemene vergadering, indien degene die krachtens artikel 2:109 

BW daartoe bevoegd zijn in gebreke zijn gebleven een krachtens artikel 2:108 BW of 

2:108a BW voorgeschreven algemene vergadering te doen houden. 

Ten derde kan een aandeelhouder op grond van artikel 3:323 lid 1 BW juncto artikel 

2:323 lid 1 BW de rechter verzoeken een fusie te vernietigen. Eenzelfde mogelijkheid 

heeft de aandeelhouder op grond van artikel 2:334u BW in het geval splitsing. 
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De aandeelhouder met een belang van 3% 

 

Op grond van artikel 2:114a BW komt aan de aandeelhouder met een aandelenbelang 

van ten minste 3% het agenderingsrecht toe. Het agenderingrecht houdt in dat de 

aandeelhouder bevoegd is om te verzoeken dat een onderwerp wordt opgenomen in 

de oproeping voor de algemene vergadering en ook zal worden besproken op de 

algemene vergadering. 

 

De aandeelhouder met een belang van 5% 

 

De houder van een aandelenbelang van meer dan 5% kan niet worden uitgekocht. Op 

grond van artikel 2:92a BW kan een aandeelhouder die voor eigen rekening tenminste 

95% van het geplaatste kapitaal van de naamloze vennootschap verschaft, tegen de 

gezamenlijke andere aandeelhouders een vordering instellen tot overdracht van hun 

aandelen aan de eiser. In het geval van een openbaar bod gelden nog enkele 

specifieke wettelijke bepalingen, maar deze zijn hier niet relevant. 

 

Ten tweede kan de aandeelhouder met een belang van 5% of meer op grond van 

artikel 2:331 lid 3 BW een bestuursbesluit tot fusie blokkeren door de algemene 

vergadering bijeen te roepen om zich uit te laten over het besluit tot fusie. Eenzelfde 

mogelijkheid heeft de aandeelhouder op grond van artikel 2:334ff BW in het geval van 

een bestuursbesluit tot splitsing. 

 

De aandeelhouder met een belang van 10% 

 

De houder van een aandelenbelang van 10% of meer kan op grond van artikel 2:110 

BW aan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om te worden 

gemachtigd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering. Voorwaarden 

hiervoor is wel dat de verzoeker schriftelijk de raad van bestuur of de raad van 

commissarissen heeft verzocht om een vergadering bijeen te roepen. 

 

Voorts komt aan de houder van een aandelenbelang van 10% of meer het recht van 

enquête toe. Het recht van enquête omvat een onderzoek naar mogelijk wanbeleid 

binnen de vennootschap, indien er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan een juist 

beleid en juiste gang van zaken. 
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