Uitgifte

van

aandelen

Het kapitaal van een (besloten of naamloze)
vennootschap is verdeeld in aandelen. Deze kunnen
in handen zijn van één persoon of van meer
aandeelhouders. De aandelen worden meestal
verkregen door uitgifte of levering. Bij de uitgifte en
levering van aandelen moet altijd een notaris worden
ingeschakeld. Dit geldt voor zowel BV’s als NV’s.
De verplichte tussenkomst van de notaris geldt
echter niet als het gaat om een vennootschap
waarvan de aandelen of certificaten van aandelen
genoteerd staan aan de effectenbeurs.

Op onze site vindt u in de rubriek Bedrijf
meer informatie over dit onderwerp.

www.tvh.netwerknotarissen.nl

Uitgifte van aandelen

Uitgifte van
aandelen

Levering van
aandelen

Bij oprichting vennootschap
Als u een besloten of naamloze vennootschap opricht,
moeten er aandelen worden uitgegeven. Die gaan naar
de oprichter(s) óf naar anderen die geld of goederen
in de vennootschap storten. De uitgifte van aandelen bij de oprichting wordt geregeld in de (notariële)
oprichtingsakte van de BV of NV. In dit geval is voor
de uitgifte dus geen afzonderlijke akte nodig.

Akte en erkenning
Net als voor de uitgifte, is ook voor de levering van
een aandeel een notariële akte nodig. Dit geldt eveneens voor het vestigen van beperkte rechten op een
aandeel, zoals vruchtgebruik of pandrecht.
Met een notariële akte alleen is de zaak echter nog
niet helemaal rond. Pas wanneer de vennootschap
de levering van de aandelen heeft erkend of wanneer
de levering aan haar is ‘betekend’, kan de nieuwe
aandeelhouder of rechthebbende de bijbehorende
rechten uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn stem-,
vergader- en dividendrecht.

Na oprichting vennootschap
Bestaat de vennootschap al, dan is voor de uitgifte
van nieuwe aandelen wél een afzonderlijke, notariële
akte vereist. Zowel de vennootschap die de aandelen uitgeeft als de personen aan wie de aandelen
worden uitgegeven, moeten deze ‘akte van uitgifte’
ondertekenen.
Akte van uitgifte
De wet geeft aan welke gegevens in de akte van uitgifte dienen te staan. Dit zijn:
> naam, adres en woonplaats van de vennootschap
die de aandelen uitgeeft;
> ‘titel’ van de rechtshandeling; in dit geval dus de
uitgifte van aandelen;
> personalia en adressen van de natuurlijke personen aan wie de aandelen worden uitgegeven;
> rechtsvorm, namen en adressen van de rechtspersonen aan wie de aandelen worden uitgegeven;
> aantal en soort aandelen waarop de rechtshandeling betrekking heeft.
De notaris controleert deze gegevens.
Register
De uitgifte van de aandelen moet worden aangetekend in het aandeelhoudersregister. Hoewel dit een
verantwoordelijkheid is van de directie van de vennootschap, zal de notaris de directeur(en) erop wijzen dat dit moet gebeuren, en dit meestal ook zelf
voor de BV of NV in orde maken. Een aandeelhoudersregister is bij de notaris verkrijgbaar.
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Inhoud akte
In de akte van levering moeten dezelfde gegevens
worden vermeld als in de akte van uitgifte. Ook dient
te worden aangegeven wanneer en hoe de verkoper het aandeel of het beperkte recht daarop heeft
verkregen. Verder moet in de leveringsakte aandacht
worden besteed aan:
> de blokkeringsregeling zoals die in de statuten
voorkomt (bij BV’s altijd, bij NV’s soms);
> de mogelijkheid tot ontbinding;
> de eerder genoemde erkenning.
De notaris zal zonodig bij de Kamer van Koophandel
opgave doen van bepaalde voor de akte relevante
gegevens, zoals een adreswijziging of directiewisseling. Ten slotte worden de koopprijs van de aandelen
en de wijze van betaling in de akte opgenomen.

Uitgifte van aandelen

Erkenning van de levering
Wijzen van erkenning
De vennootschap moet de levering van aandelen
erkennen. Gebeurt dat niet, dan is de nieuwe aandeelhouder wel eigenaar, maar kan hij geen aandeelhoudersrechten laten gelden (zoals dus stem- en
vergaderrecht en dergelijke).
In de wet staat hoe de erkenning wordt geregeld. Dit
kan op drie manieren:
1. in de notariële akte van levering. Hierin kan de
levering worden erkend door één directeur, of
door meer directeuren als de statuten van BV of
NV dit vereisen;
2. door een notarieel afschrift of uittreksel van de
akte van levering aan de vennootschap te overleggen, waarop de vennootschap een gedagtekende verklaring van erkenning plaatst;
3. door inschrijving van de verkrijger van het aandeel in het aandeelhoudersregister. Dit moet de
vennootschap zelf doen.
De derde methode geldt als de vennootschap kennis heeft van de levering, maar nog geen verzoek om
erkenning heeft gekregen. De vennootschap erkent
dan de levering uit eigen beweging. In dat geval
moet de vennootschap de inschrijving meedelen aan
de partijen die bij de rechtshandeling betrokken zijn,
met het verzoek alsnog een notarieel afschrift of een
uittreksel van de leveringsakte aan de vennootschap

te overleggen. Dit verzoek moet per aangetekende
brief worden gedaan. Na ontvangst van het notarieel afschrift of het uittreksel plaatst de vennootschap als blijk van de erkenning een aantekening op
het stuk, voorzien van de dagtekening. Ook kan de
levering worden betekend via een ‘exploot’ van een
deurwaarder; dit komt in de praktijk echter weinig
voor.
Geen erkenning
Erkenning (of betekening) is niet nodig als de vennootschap bij de rechtshandeling zelf partij is. Dat is
het geval wanneer de BV of NV zelf aandelen inkoopt
of verkoopt, maar ook wanneer een beperkt recht op
haar eigen aandelen wordt gevestigd of wanneer ze
bijvoorbeeld een vruchtgebruik verkrijgt.
Tussenkomst van de notaris
Bij de uitgifte en levering van aandelen schrijft de
overheid de tussenkomst van een notaris voor, om
de rechtszekerheid te bevorderen en oneigenlijk
gebruik of misbruik van vennootschappen tegen te
gaan. Zo onderzoekt en beoordeelt de notaris of de
levering een geldige juridische basis (‘titel’) heeft
en of degene die levert daartoe inderdaad bevoegd
is. Op deze manier is iedereen ervan verzekerd, dat
aan alle wettelijke en statutaire formaliteiten wordt
voldaan.

3

Als familienotaris adviseren wij bij alle belangrijke
momenten in uw leven: samenwonen, trouwen en
(klein)kinderen krijgen. Mooie momenten zijn er om
vast te houden, zo lang mogelijk. Het liefst ook met de
zekerheid dat er – als u er niet meer bent - uiteindelijk
gebeurt wat u voor ogen hebt.
Ook op minder mooie momenten staan wij voor u
klaar. Bijvoorbeeld met de nalatenschapbehandeling.
Als huisnotaris zorgen wij dat u van het huis van uw
dromen eerst de feiten kent en dan pas koopt. Feiten
als een olietank, verontreinigde grond of asbest in het
huis kunnen vervelende gevolgen hebben, die u maar
beter voorkomt.
Als bedrijfsnotaris hebben wij oog voor uw belangrijkste doel: winst maken. Wij helpen u bij een goed
evenwicht tussen fiscale en juridische gevolgen van
rechtsvormen en een duidelijke afweging tussen
zakelijke én privé-belangen.
U bent van harte welkom op ons kantoor. Wij bieden u advies op uiteenlopende terreinen. Wij zijn u
zorgvuldig en efficiënt van dienst en bieden u uiteindelijk met de juiste notariële regeling op maat
de zekerheid die u van ons verwacht.

Marinus Naefflaan 16, 7241 GD Lochem
T (0573) 29 83 98
E info@tvhnotarissen.nl
Keppelseweg 25, 7001 CE Doetinchem
T (0314) 36 98 69
E info@tvhnotarissen.nl
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Netwerk Notarissen is een samenwerkingsverband van zo’n 150 zelfstandige
notariskantoren. Vanuit vestigingen over heel Nederland bedienen meer dan 600
notarissen en kandidaat-notarissen een brede markt van particuliere en zakelijke
klanten. Netwerk Notarissen vindt het belangrijk om de – vaak toch complexe –
zaken toegankelijk, in heldere taal, te presenteren. Dat ziet u terug in onze brochures, op onze website en in onze akten.

Ook vindt u op onze site diverse extra diensten die wij
onze relaties graag aanbieden. Zo kunt u zich bijvoorbeeld kosteloos abonneren op onze tweemaandelijkse
nieuwsbrief. Een goede manier om snel en gemakkelijk op
de hoogte te blijven van wetswijzigingen en andere ontwikkelingen die voor u relevant kunnen zijn.

