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9 Enforceability opinions – aandelen

9.1 Inleiding

809. Validly issued opinion. De enforceability opinion over aandelen in een Nederlandse 
NV is de validly issued opinion. Zij bevestigt dat de aandelen waarop zij ziet, geldig zijn 
uitgegeven en zijn volgestort.

810. BV. Dat een validly issued opinion wordt gegeven over aandelen in een Nederlandse 
BV, is zeldzaam. Validly issued opinions over BV-aandelen blijven daarom buiten beschou-
wing; zie echter nr. 813.

9.2 De validly issued opinion

811. Opinion:

The Shares have been validly issued and are fully paid and nonassessable.

Assumptions:

At the time of the issue of the Shares, the Company’s authorised capital was sufficient 
to allow for the issue.

Each party other than the Company has validly entered into the Deed.

The Shares have been paid in accordance with the Deed of Issue.

812. Betekenis. De in nr. 811 onder “Opinion” opgenomen tekst is die van een gebrui-
kelijke validly issued opinion over door een Nederlandse NV uitgegeven aandelen. De 
opinion houdt in dat (a) de aandelen geldig zijn uitgegeven en zijn volgestort, en (b) de 
aandeelhouder als zodanig niet kan worden verplicht tot bijbetaling op de aandelen.1304

1304 In de Verenigde Staten betekent de opinion dat aandelen “validly issued” zijn “that the company issued 
the shares in accordance with the requirements of the corporation law under which the company was 
incorporated and the company’s charter and bylaws, as then in effect, and that the company has not 
taken any action that deprived the shares, if previously issued, of their “validly issued” status; Glazer, 
FitzGibbon & Weise 2014, p.435. In dezelfde zin Tribar 1998, § 6.2.2. Dat aandelen “fully paid” zijn 
betekent dat “the company has received all the consideration called for by the resolution approving the 
issuance of the stock and that the consideration received satisfied the requirements of the applicable 
corporation statute and the company’s charter and bylaws; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 452. In 
dezelfde zin Tribar 1998, § 6.2.3. Zie over de betekenis van “nonassessable” nr. 828. De validly issued 
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813. Gebruik bij toelating aandelen tot de handel. Een validly issued opinion wordt gebrui-
kelijk verlangd bij aanbieding aan het publiek van aandelen die zijn of zullen worden toe-
gelaten tot de handel op een gereglementeerde markt.1305 De aanbieding kan geschieden 
bij de eerste toelating van aandelen van de betrokken NV op de gereglementeerde markt. 
Zij kan ook later geschieden. Denk aan het geval dat een NV met al tot de handel op 
een gereglementeerde markt toegelaten aandelen, nieuwe aandelen uitgeeft. De geregle-
menteerde markt kan een Nederlandse gereglementeerde markt zijn – die van Euronext 
Amsterdam – of een buitenlandse gereglementeerde markt. De aanbieding kan worden 
gedaan in Nederland of daarbuiten. De validly issued opinion ziet in alle gevallen op de 
aandelen die voorwerp van de aanbieding en de toelating tot de handel zijn. De aandelen 
kunnen nieuwe aandelen zijn, die ter gelegenheid van de aanbieding worden uitgegeven. 
De aandelen kunnen ook bestaande aandelen zijn, die door zittende aandeelhouders in de 
NV worden herplaatst. Bestaande aandelen kunnen zijn uitgegeven bij de oprichting van 
de NV of nadien. Als de NV is opgericht als BV, kunnen bestaande aandelen zijn uitgege-
ven bij oprichting van de BV, of anderszins in de tijd dat de NV een BV was.

814. Geadresseerde opinion. De validly issued opinion wordt gegeven aan het banken-
syndicaat dat de aanbieding van de aandelen aan het publiek begeleidt. Als de aandelen 
worden geregistreerd bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), 
wordt ook een validly issued opinion gegeven aan de uitgevende NV. De opinion aan de 
NV wordt openbaar gemaakt als onderdeel van de “registration statement” met betrek-
king tot de registratie. Zij strekt ten behoeve van de beleggers in de aandelen; zie nr. 1100.

815. “duly authorised”. Het komt voor dat een opinionontvanger verlangt dat in de 
validly issued opinion wordt toegevoegd dat de betrokken aandelen “duly authorised” 
zijn. Aandelen zijn dat als (a) hun uitgifte geschiedt krachtens een geldig uitgiftebesluit, en 
(b) het maatschappelijk kapitaal van de opinionvennootschap hun uitgifte toelaat.1306 De 
toevoeging zegt daarmee niet meer dan al in “validly issued” besloten ligt; vgl. nr. 817 e.v. 
Tegen de toevoeging bestaat daarom geen bezwaar.1307

opinion biedt “the purchasers comfort that the shares of stock they are acquiring will entitle them, and 
any transferees, to the rights of a stockholder under the corporation law under which the company was 
incorporated and the company’s charter and bylaws. The opinion addresses those attributes of stock 
that are not affected by sales or other transfers. The opinion means, therefore, that the shares being 
purchased will continue to be “duly authorized, validly issued, fully paid and nonassessable” until their 
attributes are changed voluntarily by corporate action or automatically by operation of law or pursuant 
to their terms”; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 410-411. Zie over “duly authorized” noot 1307.

1305 “Toelating tot de handel op een gereglementeerde markt” is de wettelijke term voor notering aan een 
beurs. Zie voor de definitie van “gereglementeerde markt” art. 1:1 Wft. Vgl. voor het begrip “toelating 
tot de handel” art. 5:2 Wft.

1306 Anders Nijnens 1996, p. 115, die stelt dat een “duly authorised” opinion niet meer zegt dan dat het 
maatschappelijk kapitaal van de opinionvennootschap de uitgifte toelaat.

1307 In de Verenigde Staten bevestigt “duly authorised” dat “the company had the power under the corpo-
ration statute under which it was incorporated and its charter to create a class or series of stock having 
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816. Rechten tot het nemen van aandelen. Een validly issued opinion wordt ook wel ver-
langd bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. De validly issued opinion 
houdt dan in dat de aandelen die bij uitoefening van de rechten worden uitgegeven, alsdan 
geldig uitgegeven zullen zijn (en volgestort en “nonassessable”); zie nader nr. 857 e.v.

817. Geldigheidsvereisten uitgifte - NV. Een uitgifte van aandelen in een Nederlandse 
NV is geldig als (a) de uitgifte geschiedt krachtens een geldig uitgiftebesluit, (b) het 
maatschappelijk kapitaal van de NV de uitgifte toelaat, en (c) de aandelen door een gel-
dige uitgiftehandeling worden uitgegeven in een door de statuten van de NV toegelaten 
vorm.1308, 1309 Bij een uitgifte hebben zittende aandeelhouders doorgaans in beginsel een 
voorkeursrecht. Het voorkeursrecht kan worden uitgesloten.

818. Uitgiftebesluit. Uitgifte van aandelen in een NV geschiedt krachtens een uitgifte-
besluit dat is genomen door (a) de algemene vergadering van de betrokken NV, of (b) een 
ander orgaan van de NV dat daartoe bij de statuten of bij besluit van de algemene ver-
gadering is aangewezen (art.  2:96 lid 1 BW).1310 Een aanwijzing is slechts geldig als zij 
is geschied voor een bepaalde termijn van niet meer dan vijf jaar. De aanwijzing moet 
bepalen hoeveel aandelen kunnen worden uitgegeven.1311 Een eenmaal gegeven aanwijzing 
kan niet worden ingetrokken, tenzij zij anders bepaalt (art. 2:96 lid 1 BW).1312 Een aanwij-
zing stelt de uitgiftebevoegdheid van de algemene vergadering terzijde, tenzij zij anders 

the rights, powers and preferences granted by the company’s charter to the class or series covered by 
the opinion.”; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, § 10.4.2. In dezelfde zin Tribar 1998, § 6.2.1. Aan “duly 
authorised” een dergelijke ruime betekenis te geven, stuit in de Nederlandse opinionpraktijk niet op 
bezwaren. Dat de statuten van de opinionvennootschap voorzien in aandelen die de wet niet toelaat 
– denk aan stemrechtloze aandelen in een NV, die krachtens art. 2:118 lid 1 BW niet kunnen bestaan – 
of in rechten van aandeelhouders die strijden met de wet, komt in de praktijk niet voor. Dat een NV of 
BV aandelen uitgeeft waarin de statuten niet voorzien, komt in de praktijk evenmin voor; vgl. nr. 837. 
Zie over de grenzen die het maatschappelijk kapitaal stelt aan de uitgifte van aandelen en het onderzoek 
ter zake nr. 822 en 845.

1308 De validly issued opinion ziet niet op andere dan vennootschapsrechtelijke geldigheidseisen. In die zin 
voor de Amerikaanse opinionpraktijk ook Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 412. 

1309 In de Verenigde Staten omvat “validly issued” mede “receipt by the company of the consideration called 
for by the resolution approving the stock issuance”; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 440, en Tribar 
1998, § 6.2.2. In Nederland wordt de geldigheid van een uitgifte niet geraakt door het achterwege blij-
ven van volstorting; vgl. Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/120. Volstorting blijft daarmee 
buiten “validly issued”. Praktisch belang heeft het verschil in benadering niet: “validly issued” wordt 
in de praktijk altijd gevolgd door “and fully paid”. In “fully paid” ligt de volstorting besloten; vgl. 
nr. 824 e.v.

1310 Het orgaan kan zijn (a) het bestuur, (b) de raad van commissarissen, (c) de gemeenschappelijke verga-
dering van het bestuur en de raad van commissarissen, of (d) een vergadering van houders van aan-
delen van een bijzondere soort (art. 2:78a BW).

1311 De literatuur laat zich niet uit over de vraag wat geldt als een aanwijzing niet bepaalt hoeveel aandelen 
kunnen worden uitgegeven. Aan te nemen is dat de aanwijzing dan nietig is wegens strijd met de wet 
(art. 2:13 lid 1 BW).

1312 Dit geldt ook als de aanwijzing bij de statuten is geschied; Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 
2013/343.
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bepaalt.1313 Als er meer soorten aandelen zijn, moet de uitgifte worden goedgekeurd door 
elke groep van houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten de uitgifte 
afbreuk doet (art. 2:96 lid 2 BW). Als bekend is gemaakt welk bedrag aan aandelen zal 
worden geplaatst, mag slechts een lager bedrag worden geplaatst als de voorwaarden van 
uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen (art. 2:97 BW). In de praktijk berust in een NV met één 
of een beperkt aantal aandeelhouders de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen meestal bij 
de algemene vergadering. In een NV waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de handel 
op een gereglementeerde markt of die anderszins een verspreid aandelenbezit heeft, is 
meestal het bestuur aangewezen als het tot uitgifte van aandelen bevoegde orgaan. Als 
de NV een raad van commissarissen heeft, bepaalt de aanwijzing doorgaans dat een uit-
gifte goedkeuring van de raad van commissarissen behoeft.1314 Bij de aanwijzing van het 
bestuur wordt het aantal aandelen dat het bestuur kan uitgeven veelal beperkt, bijvoor-
beeld tot 10% van het niet geplaatste deel van het maatschappelijk kapitaal.1315

819. Besluit tot vaststelling aantal uit te geven aandelen en uitgifteprijs. Bij aanbieding 
van aandelen aan het publiek wordt doorgaans pas op het laatste moment, na sluiting 
van de periode gedurende welke het publiek op de aandelen kan inschrijven, bepaald 
hoeveel aandelen zullen worden geplaatst, en tegen welke prijs dat zal geschieden.1316 Het 
is gebruikelijk dat de vaststelling van het aantal aandelen en de prijs wordt overgelaten 
aan een commissie. Als de aandelen nieuw worden uitgegeven, bestaat de commissie uit 
daartoe door het bestuur aangewezen bestuursleden. De commissie moet bij de vaststel-
ling van het aantal uit te geven aandelen en de uitgifteprijs binnen de grenzen blijven die 
het aanwijzingsbesluit daartoe altijd stelt. Als het besluit tot uitgifte goedkeuring van de 
raad van commissarissen behoeft, is er doorgaans ook een commissie van daartoe door de 
raad van commissarissen aangewezen commissarissen, die de vaststelling van het aantal 
aandelen en de prijs moet goedkeuren. Deze aanpak heeft een praktische achtergrond: hij 
voorkomt dat op het laatste moment, in de hectiek die voorafgaat aan de afronding van 
de aanbieding, het voltallige bestuur en de voltallige raad van commissarissen moeten 
worden ingeschakeld. Tegen de aanpak bestaat geen bezwaar.1317

1313 Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/344.
1314 In een structuur-NV of BV behoeft een bestuursbesluit omtrent uitgifte van aandelen krachtens de wet 

goedkeuring van de raad van commissarissen (art. 2:164 lid 1 onder a en 2:274 lid 1 onder a BW). 
1315 De regeling omtrent uitgifte van aandelen in art. 2:96 BW geldt niet voor een beleggingsmaatschappij 

met veranderlijk kapitaal. Hetzelfde geldt voor de regeling omtrent het voorkeursrecht van aandelen 
in art. 2:96a BW; zie art. 2:96b BW. Zie voor de definitie van beleggingsmaatschappij met veranderlijk 
kapitaal art. 2:76a. In de opinionpraktijk zijn de uitzonderingen van weinig belang. 

1316 Als de aangeboden aandelen nieuw uit te geven aandelen zijn, zal bij de aanbieding in het algemeen 
worden vermeld wat het maximale aantal uit te geven aandelen is. In dat geval kan een lager dan het 
maximale aantal alleen worden uitgegeven als de voorwaarden van de uitgifte dat uitdrukkelijk bepa-
len (art. 2:97 BW). 

1317 Vgl. over de aanpak Van Olffen, Or 2012, p. 486, en Verdam, Or 2013, p. 508. Omstreden is, hoe het 
vastbestellingsbesluit moet worden geduid. Van Olffen en Verdam merken het besluit aan als een 
besluit van het bestuur. Dat staat enigszins op gespannen voet met de gedachte van de wetgever dat 
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820. Voorkeursrecht. Als een NV aandelen uitgeeft, heeft elke aandeelhouder in de NV 
in beginsel een voorkeursrecht tot het nemen van die aandelen naar evenredigheid van 
zijn bestaande belang in de NV (art. 2:96a lid 1 BW; zie voor uitzonderingen art. 2:96a 
leden 1-3 BW). Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten door een besluit 
van de algemene vergadering. Als een ander orgaan is aangewezen om te besluiten over 
uitgifte van aandelen (zie nr. 818) en dit orgaan tevens is aangewezen om het voorkeurs-
recht te beperken, kan het voorkeursrecht ook worden beperkt of uitgesloten door dat 
orgaan (art. 2:96a leden 6 en 7 BW). Een eenmaal gegeven aanwijzing kan niet worden 
ingetrokken, tenzij zij anders bepaalt.1318 Uitsluiting van het voorkeursrecht is gebruikelijk 
bij uitgifte van aandelen door een NV waarvan aandelen zijn toegelaten tot de handel op 
een gereglementeerde markt; vgl. nr. 854 e.v.1319

821. Gevolg ontbreken geldig uitgiftebesluit of negeren voorkeursrecht. Wat het gevolg is 
als een geldig uitgiftebesluit ontbreekt, is omstreden. Sommige schrijvers verdedigen dat 
een uitgiftebesluit externe werking heeft. In die benadering is een uitgifte bij afwezigheid 
van een geldig uitgiftebesluit in beginsel ongeldig. Een uitzondering geldt als de nemer 
van het aandeel de afwezigheid of ongeldigheid van het besluit niet kende noch behoefde 
te kennen (art. 2:16 lid 2 BW). Andere schrijvers verdedigen dat een uitgiftebesluit slechts 
interne werking heeft. In die benadering is een uitgifte ondanks het ontbreken van een 
geldig uitgiftebesluit in beginsel geldig als de uitgiftehandeling in naam van de betrokken 
NV geldig is verricht. Dat vergt dat de NV bij die handeling geldig vertegenwoordigd is. 
Een uitzondering op het beginsel geldt als een beroep door de nemer van het aandeel op 
de vertegenwoordigingsbevoegdheid onrechtmatig is, misbruik van bevoegdheid oplevert 

in een NV of BV met een monistische structuur een besluit van een bestuurder alleen kan gelden als 
een besluit van het bestuur als de bevoegdheid het besluit te nemen bij of krachtens de statuten aan 
de bestuurder is opgedragen (overeenkomstig art. 2:129a lid 3 of 2:239a lid 3 BW); Kamerstukken II 
2010/11, 31 763, nr. C, p. 24. Mede omdat de commissie bij de vaststelling van het aantal uit te geven 
aandelen en de uitgifteprijs moet blijven binnen de grenzen die het aanwijzingsbesluit daartoe stelt, is 
ook denkbaar het besluit tot vaststelling te zien als een “[beslissing] van minder importantie, ter uit-
voering van hetgeen volgt uit de toebedeelde taak”; vgl. Van der Heijden-Van der Grinten/Dortmond 
2013, p. 486-487. Zie ook Westbroek & Schulting, in: GS Rechtspersonen, Aanv. stukken I, par. 8 Dept. 
Richtl., aant. 2 en, en vgl. Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/417.

1318 Art. 96a lid 6 BW.
1319 Ook een Amerikaansrechtelijke validly issued opinion strekt zich uit over inachtneming van regels 

omtrent voorkeursrecht; Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 436 en 438 e.v., en Tribar 1998, § 6.2.2.
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of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is; zie nr. 629.1320, 1321 
Als bij een uitgifte de regeling omtrent het voorkeursrecht niet is nageleefd, is de uitgifte 
ongeldig.1322

822. Maatschappelijk kapitaal. Als een NV meer aandelen uitgeeft dan het maatschappe-
lijk kapitaal toelaat, zijn die aandelen niet geldig.1323 De vrije ruimte in het maatschappelijk 
kapitaal wordt bepaald door van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal af te trekken 
(a) het bedrag van de eerder uitgegeven aandelen in de betrokken NV, en (b) het bedrag 
van de aandelen ter zake waarvan rechten tot het nemen van aandelen uitstaan.1324, 1325

823. Vorm aandelen en uitgiftehandeling. Aandelen in een NV kunnen luiden aan toon-
der of op naam (art. 2:82 lid 1 BW). Aandelen waarop een validly issued opinion ziet (zie 
nr. 813), luiden tegenwoordig doorgaans op naam. De uitgifte van aandelen op naam in 
een NV waarvan aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt, 
is vormvrij.1326 Als op goede gronden te verwachten is dat aandelen van de NV spoedig 
tot dergelijke handel zullen worden toegelaten, geldt hetzelfde (art.  2:86 jo. 2:86c lid 1 
BW).1327 Als van een NV geen aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglemen-
teerde markt, en een dergelijke toelating ook niet op goede gronden spoedig te verwachten 
is, vergt uitgifte van aandelen op naam in de NV een notariële akte (art. 2:86 lid 1 BW).

824. Volstorting - NV. Een aandeel is volgestort als daarop het overeengekomen bedrag 
is gestort. Dat bedrag omvat (a) het nominale bedrag van het aandeel, en (b) bedongen 

1320 De eerste leer wordt aangehangen door onder meer Asser/Kroeze 2-I* 2015/336, Huizink, in: 
GS Rechtspersonen, art. 2:96 BW, aant. 5, Schutte Veenstra, in: GS Rechtspersonen, art. 2:206 BW, aant. 
4, Timmerman 1991, p. 97, Assink 2013 (deel 1), p. 624, Van der Heijden-Van der Grinten/Dortmond 
2013, p. 503, Van Schilfgaarde/Winter & Wezeman 2013/56, Schwartz 1997, p. 16-19, en De Kluiver 
& Schwartz, TVVS 1993, p. 117-118. De tweede leer vindt steun bij onder meer Asser/Van Solinge & 
Nieuwe Weme 2-IIa 2013/329-332 en 335, Westbroek 1988, p. 381-389 en Maeijer 1978, p. 24. Steun 
voor de eerste leer is te vinden in HR 10 maart 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1657, NJ 1995/595, waarover 
echter Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/330 en Maeijer in zijn noot onder het arrest. In de 
zin van de eerste leer Rb. Den Haag 1 augustus 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BX5922, JOR 2012/286.

1321 Doordat beide leren correcties toelaten ter bescherming van derden te goeder trouw (in het geval van 
de eerste leer) of ter afstraffing van derden te kwader trouw (in het geval van de tweede leer), leiden de 
twee leren in de praktijk al snel tot dezelfde uitkomst; vgl. noot 1002.

1322 Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/332.
1323 Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/100. 
1324 Prinsen 2004/4.5.2 met verwijzing. 
1325 Eerder uitgegeven aandelen die nadien zijn ingetrokken (vgl. art. 2:99 BW) blijven buiten beschouwing. 

Aandelen die worden gehouden door de betrokken NV zelf (vgl. art. 2:98 BW) zijn uitgegeven aandelen 
en moeten wel in aanmerking worden genomen.

1326 Uitgifte van een toonderaandeel vergt naar zijn aard dat een toonderbewijs wordt afgegeven.
1327 De regel dat uitgifte van aandelen op naam vormvrij is, is van toepassing als aandelen of certificaten 

van aandelen van de betrokken NV (a) zijn toegelaten tot de handel op (i) een gereglementeerde markt 
of een multilaterale handelsfaciliteit, of (ii) een daarmee vergelijkbaar systeem buiten de Europese 
Unie, of (b) naar ten tijde van de levering op goede grond kan worden verwacht, daartoe spoedig zullen 
worden toegelaten (art. 2:86c lid 1 BW). Zie voor de definities van “gereglementeerde markt” en “mul-
tilaterale handelsfaciliteit” art. 1:1 Wft. 
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agio. Aandeelhouders in een NV zijn niet verplicht bij te dragen in de verliezen van de 
NV boven het bedrag dat op hun aandelen moet worden gestort. Die aandelen zijn daar-
mee “nonassessable”.

825. Storting nominale bedrag en agio. Bij uitgifte van een aandeel in een NV moet daarop 
in beginsel het nominale bedrag worden gestort. Als is overeengekomen dat een hoger 
bedrag zal worden gestort, moet ook dat agio worden betaald (art.  2:80 lid 1 BW).1328 
Als het aandeel op naam luidt, kan als uitzondering op het beginsel worden overeengeko-
men dat ten hoogste driekwart van de nominale waarde pas hoeft te worden gestort als het 
door de NV wordt opgevraagd (art. 2:80 lid 1 BW).1329, 1330

826. Storting in geld of natura. Een aandeel in een NV kan worden volgestort in geld 
of, voor zover dat is overeengekomen, met een andere inbreng (art. 2:80a lid 1 BW).1331 
Volstorting in geld van bij oprichting uitgegeven aandelen vergt een bankverklaring. De 
bankverklaring moet inhouden dat het te storten bedrag hetzij terstond na oprichting 
ter beschikking zal staan van de NV, hetzij ten vroegste vijf maanden voor de oprichting 
op een bankrekening stond, die na de oprichting ter beschikking van de NV zal staan 
(art. 2:93a BW; zie voor nadere voorwaarden het artikel). Volstorting anders dan in geld 
van bij oprichting uitgegeven aandelen vergt een beschrijving door de oprichters van de 
inbreng, en een verklaring van een accountant dat de waarde van de inbreng, gewaardeerd 
volgens in het maatschappelijk verkeer aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden, 
ten minste gelijk is aan het op de aandelen te storten bedrag (art. 2:94a BW; zie voor nadere 
voorwaarden het artikel; zie voor uitzonderingen art. 2:94a leden 3 en 6 BW). Volstorting 
anders dan in geld van na oprichting uitgegeven aandelen vergt een beschrijving van de 
inbreng door het bestuur en eveneens een accountantsverklaring (art. 2:94b jo. art. 2:94a 
lid 2 BW; zie voor uitzonderingen art. 2:94b leden 3, 6 en 8 BW). Inbreng anders dan in 
geld binnen twee jaar na inschrijving van de NV in het handelsregister kan goedkeuring 
van de algemene vergadering vergen (art. 2:94c BW). Volstorting in geld van na oprichting 
uitgegeven aandelen is niet onderworpen aan procedurele regels.1332

1328 De uitzondering die art. 2:80 lid 2 BW maakt voor banken die een emissie van aandelen begeleiden 
– met hen kan worden overeengekomen dat zij slechts 94% van het nominale bedrag van de aandelen 
zullen storten – is in de praktijk zonder belang. 

1329 De uitzondering geldt alleen ten aanzien van de nominale waarde. Bedongen agio moet altijd volledig 
worden gestort; Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/119. 

1330 Toonderaandelen moeten altijd worden volgestort; vgl. art. 82 lid 3 BW. Volstorting vergt betaling van 
de nominale waarde en een eventueel bedongen agio; vgl. nr. 825.

1331 De inbreng moet naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd. Een recht op het ver-
richten van werk of diensten kan niet worden ingebracht (art. 2:80b lid 1 BW).

1332 Als de NV dat toestaat, kan volstorting – van bij oprichting of daarna uitgegeven aandelen – geschieden 
in een andere valuta dan euro (art. 2:80a lid 2 BW). Zie voor de bepaling van de ter zake van de volstor-
ting te hanteren wisselkoers art. 2:80a lid 3 BW. Zie over de bij volstorting van bij oprichting uitgegeven 
aandelen vereiste bankverklaring art. 2:93a leden 2 en 6 BW. 
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827. “Nonassessable”. Het begrip “nonassessable” stamt uit de Verenigde Staten. Het heeft 
daar geen eenduidige betekenis. In sommige staten bepaalt de wet in welke gevallen aan-
delen nonassessable zijn.1333 Waar een wettelijke regeling ontbreekt, betekent nonassess-
able dat “under the corporation statute under which the company was incorporated and 
the company’s charter, the company does not have the right to require the stockholders, 
once their shares have been fully paid, to pay it anything additional on a per share basis as 
a result of their share ownership”.1334 Het begrip ziet alleen op betalingen die uitsluitend 
in het aandeelhouderschap wortelen. Het strekt zich niet uit over verplichtingen waartoe 
een aandeelhouder zich anderszins heeft verbonden. Denk aan een “keep well agreement”, 
waarbij een grootaandeelhouder zich heeft verplicht ervoor te zorgen dat de betrokken 
NV steeds over voldoende eigen vermogen kan beschikken. Het begrip strekt zich ook 
niet uit over verplichtingen die weliswaar samenhangen met het aandeelhouderschap, 
maar mede een andere bron hebben. Denk aan een verplichting tot terugbetaling van ten 
onrechte uitgekeerd dividend (art. 2:105 lid 8 BW) of een verplichting uit onrechtmatige 
daad of vennootschappelijke vereenzelviging.1335, 1336

828. Uitleg “nonassessable”. Een aandeelhouder in een Nederlandse NV is niet gehouden 
boven het bedrag dat op zijn aandeel behoort te worden gestort in de verliezen van de 
vennootschap bij te dragen (art. 2:64 lid 1 tweede zin BW).1337 Een aandeel in een NV is 
daarmee nonassessable in de in nr. 827 bedoelde betekenis.1338 Een Nederlandse vertaling 
van nonassessable bestaat echter niet. Om misverstanden te voorkomen, kan de opinion-
gever ervoor kiezen in zijn opinion de betekenis van het begrip buiten twijfel te stellen, 
bijvoorbeeld als volgt:

“nonassessable” – which term has no equivalent in Dutch – means, in relation to a 
share, that the issuer of the share has no right to require the holder of the share to pay 
to the issuer any amount (in addition to the amount required for the share to be fully 
paid) solely as a result of its shareholdership.

1333 Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 451.
1334 Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 461. In dezelfde zin Tribar 1998, § 6.2.4.
1335 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 462: “The opinion that shares are nonassessable does not mean 

that the original purchaser is not obligated to provide the company additional consideration for the 
shares if that purchaser has promised to make further payments or perform services in the future. Nor 
does it mean that stockholders may not be liable on some other basis – for example, to the company 
for receipt of unlawful dividends or to the company’s creditors under a “piercing the corporate veil” 
theory.” In dezelfde zin Tribar 1998, § 6.2.4. 

1336 Zie over het begrip “vereenzelviging” Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/835 en de daar 
aangehaalde rechtspraak en literatuur.

1337 Een aandeelhouder is voorts niet aansprakelijk voor hetgeen in naam van de betrokken NV wordt ver-
richt (art. 2:64 lid 1 tweede zin BW).

1338 Nijnens 1996, p. 115, wijst er terecht op dat vanuit Nederlandsrechtelijke optiek een opinion dat aan-
delen nonassessable zijn nauwelijks iets toevoegt aan de opinion dat zij “fully paid” zijn.
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829. Geldigheidsvereisten uitgifte en volstorting - BV. De regeling voor uitgifte van aan-
delen in een BV is gewijzigd bij de Wet flex-BV. Onder de huidige regeling is een uitgifte 
van aandelen in een Nederlandse BV geldig als (a) de uitgifte geschiedt krachtens een 
geldig uitgiftebesluit, en (b) de aandelen worden uitgegeven door een geldige uitgifte-
handeling. Als de BV een maatschappelijk kapitaal heeft, moet (c) het maatschappelijk 
kapitaal de uitgifte toelaten. Bij een uitgifte hebben zittende aandeelhouders doorgaans 
een voorkeursrecht, tenzij dat recht geldig is uitgesloten. De oude regeling stemde goed-
deels overeen met de regeling voor uitgifte van aandelen in een NV.

830. Uitgiftebesluit. Uitgifte van aandelen in een BV geschiedt krachtens een uitgifte-
besluit dat is genomen door (a) de algemene vergadering van de betrokken BV, of (b) een 
ander orgaan van de BV dat daartoe bij de statuten of bij besluit van de algemene verga-
dering is aangewezen (art. 2:206 lid 1 BW). Een aanwijzing door de algemene vergadering 
kan door haar steeds worden ingetrokken. In de praktijk berust in een BV de bevoegdheid 
tot uitgifte van aandelen meestal bij de algemene vergadering. Wat het gevolg is van het 
ontbreken van een geldig uitgiftebesluit, is omstreden; vgl. nr. 821.

831. Voorkeursrecht. Tenzij de statuten anders bepalen, hebben bij uitgifte van aandelen 
door een BV bestaande aandeelhouders in beginsel een voorkeursrecht (art. 2:206a lid 1 
BW; zie voor uitzonderingen art. 2:206 leden 2-3 BW). Voor zover de statuten niet anders 
bepalen, kan het voorkeursrecht bij besluit van de algemene vergadering worden uitgeslo-
ten (art. 2:206a lid 1 BW). Als bij een uitgifte de regeling omtrent het voorkeursrecht niet 
is nageleefd, is de uitgifte ongeldig.1339

832. Maatschappelijk kapitaal. De statuten van een BV kunnen bepalen dat de BV een 
maatschappelijk kapitaal heeft (art. 2:178 lid 1 BW). Als een BV met een maatschappelijk 
kapitaal meer aandelen uitgeeft dan het maatschappelijk kapitaal toelaat, zijn die aandelen 
niet geldig.1340 De vrije ruimte in het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald door van het 
bedrag van het maatschappelijk kapitaal af te trekken (a) het bedrag van de eerder uitge-
geven aandelen in de BV, en (b) het bedrag van de aandelen ter zake waarvan rechten tot 
het nemen van aandelen uitstaan.1341

833. Vorm aandelen en uitgiftehandeling. Aandelen in een BV luiden altijd op naam 
(art. 2:175 lid 1). Uitgifte van aandelen in een BV vergt een notariële akte (art. 2:196 BW).

1339 Zie noot 1322.
1340 Zie noot 1323. Kent de BV geen maatschappelijk kapitaal, dan kunnen onbeperkt aandelen worden 

uitgegeven; Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3. p. 39.
1341 Zie noten 1324 en 1325.
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834. Volstorting. Op een aandeel in een BV moet het nominale bedrag worden gestort.1342 
Wanneer storting moet geschieden, hangt af van de daarover gemaakte afspraken 
(art. 2:191 lid 1 BW). Storting op een aandeel kan geschieden in geld of, voor zover dat 
is overeengekomen, met een andere inbreng (art. 2:191a lid 1 BW).1343 Volstorting in geld 
is niet onderworpen aan procedurele eisen.1344 Volstorting anders dan in geld vergt een 
beschrijving van de inbreng door de oprichters (in geval van bij oprichting uitgegeven 
aandelen) of het bestuur (in geval van na oprichting uitgegeven aandelen) (art. 2:204a BW 
en 2:204b BW; zie voor een uitzondering art. 2:204b lid 3 BW).

835. Oud recht. Voor inwerkingtreding van de Wet flex-bv stemde de regeling omtrent 
uitgifte en volstorting van aandelen in een BV goeddeels overeen met de regeling omtrent 
uitgifte en volstorting van aandelen in een NV; zie daarvoor nr. 817 e.v. en 824 e.v. Voor 
zover hier van belang, waren er de volgende afwijkingen: (a) een aanwijzing van een ander 
orgaan dan de algemene vergadering als bevoegd te besluiten tot uitgifte van aandelen 
kon zich uitstrekken over meer dan vijf jaar en een dergelijke aanwijzing kon altijd wor-
den ingetrokken (art. 2:206 lid 1 BW); vgl. nr. 818; in de praktijk berustte in een BV de 
bevoegdheid tot uitgifte van aandelen meestal bij de algemene vergadering; (b) aandelen 
in een BV luidden altijd op naam (art. 2:175 lid 1 BW).; vgl. nr. 823; (c) uitgifte van aan-
delen in een BV vergde een notariële akte (art. 2:196 BW); vlg. nr. 823; (d) bij uitgifte van 
een aandeel in een BV moest daarop het nominale bedrag worden gestort (art. 2:191 lid 1 
BW) en een regeling omtrent betaling van agio ontbrak; vgl. nr. 825.

836. Historisch onderzoek. Om de validly issued opinion te kunnen geven, kan de opi-
niongever historisch onderzoek moeten doen. Dat onderzoek kan zich uitstrekken over 
een periode dat de opinionvennootschap een BV was.

837. Meer uitgiftes. Om de validly issued opinion te kunnen geven, moet de opiniongever 
onderzoeken of bij de uitgifte waarop de opinion ziet, aan de toepasselijke in nr. 817 e.v., 
824 e.v. en 829 e.v. genoemde eisen voldoet. Als de opinion ziet op meer uitgiftes, moet de 
opiniongever zijn onderzoek uitstrekken over elke betrokken uitgifte. Denk aan het geval 
dat de aanbieding van aandelen waarop de opinion ziet, nieuw uit te geven aandelen en 
bestaande aandelen omvat.1345

1342 Een regeling omtrent betaling van agio (vgl. nr. 825) ontbreekt.
1343 De inbreng moet naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd. Een recht op het ver-

richten van werk of diensten kan niet worden ingebracht (art. 2:191b lid 1 BW).
1344 Als de BV dat toestaat, kan volstorting geschieden in een andere valuta dan die van de nominale waarde 

van de betrokken aandelen (art. 2:191a lid 2 BW). Zie voor de bepaling van de ter zake van de volstor-
ting te hanteren wisselkoers art. 2:191a lid 3 BW.

1345 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 411, die erop wijzen dat “[o]pinions on previously issued 
shares can be extensive to prepare, and their cost often exceeds their benefit to the recipient”.
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838. Herleiden aangeboden aandelen tot uitgifte. Als bestaande aandelen worden aange-
boden, moet de opiniongever nagaan bij welke uitgifte die aandelen zijn uitgegeven. Vaak 
is dat eenvoudig. Validly issued opinions zien doorgaans op aandelen op naam; zie nr. 823. 
Aandelen op naam plegen te zijn genummerd. Als de nummers van de aandelen waarop de 
validly issued opinion ziet, overeenstemmen met de nummers van de aandelen waarop de 
uitgiftedocumentatie ziet, mag de opiniongever ervan uitgaan dat die aan delen dezelfde 
zijn.1346 Maar er kunnen complicaties zijn. Zo is denkbaar dat de aandelen waarop de opi-
nion ziet, teruggaan op aandelen van een andere soort. De aandelen kunnen bijvoorbeeld 
zijn voortgekomen uit aandelen met een hogere nominale waarde, die op enig moment bij 
statutenwijziging zijn gesplitst. Ook is bijvoorbeeld mogelijk dat de opinionvennootschap 
aanvankelijk aandelen A en aandelen B kende, die op enig moment alle zijn omgezet in de 
gewone aandelen waarop de validly issued opinion ziet. Mogelijk is dat op enig moment 
aandelen zijn ingetrokken, om nadien opnieuw te worden uitgegeven. In dergelijke geval-
len moet de opiniongever de documenten opvragen en bestuderen waaruit blijkt dat de 
aangeboden aandelen en de uitgegeven aandelen dezelfde zijn. Soms biedt het aandeel-
houdersregister uitkomst; vgl. nr. 847. Daarop mag de opiniongever echter niet zonder 
meer afgaan; zie nr. 451. Als de opiniongever niet buiten redelijke twijfel kan vaststellen 
wat de keten is tussen de aandelen waarop de validly issued opinion ziet, en de aandelen 
waarop de door hem bestudeerde uitgiftedocumentatie betrekking heeft, is er geen andere 
oplossing dan het gat of de gaten met een passende assumption te dichten.

839. Uitgiftes in het verleden. Of een uitgifte geldig is, kan mede worden bepaald door 
gebeurtenissen in het verleden. Als de uitgifte zelf in het verleden heeft plaatsgevonden, 
moet haar geldigheid in beginsel worden beoordeeld naar de toestand op het tijdstip van 
uitgifte.1347 Als tot de uitgifte is besloten door het bestuur, kan de aanwijzing van het 
bestuur als het tot uitgifte bevoegde orgaan in het verleden zijn geschied. De toestand in 
het verleden kan anders zijn dan de toestand ten tijde dat de validly issued opinion wordt 
afgegeven. Ook vóór de wijzigingen krachtens de Wet flex-BV zijn de in nr. nr. 817 e.v., 
824 e.v. en 829 e.v. samengevatte wettelijke voorschriften verschillende keren gewijzigd.1348 

1346 De validly issued opinion houdt in dat de aandelen waarop de opinion ziet, geldig zijn uitgegeven. Zij 
houdt niet in dat de persoon die de aandelen aanbiedt, de aandelen houdt. De opiniongever hoeft dan 
ook niet na te gaan of de aanbieder aandeelhouder is. Als de nummers van de aandelen waarop de 
opinion ziet, overeenstemmen met de nummers op de uitgiftedocumentatie, is dat een voldoende basis 
voor de validly issued opinion.

1347 Tenzij de wet anders bepaalt, wordt een uitgifte die geldig was ten tijde dat zij plaatsvond, door wets-
wijziging in het algemeen niet ongeldig; vgl. art. 79 Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek; zie ook 
De Die, AA 1991, p. 102-113. Denkbaar is echter dat een gebrek waaraan een uitgifte lijdt, door een 
latere wetswijziging wordt geheeld (vgl. art.  80 en 81 Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek). Of 
dat gebeurt, moet van wetswijziging tot wetswijziging worden bepaald; vgl. Kamerstukken II 1984/85, 
18 998, nr. 3, p. 16-17.

1348 De in hoofdstuk genoemde wetsartikelen zijn sinds 1 september 1981 – de dag van inwerkingtreding 
van de Wet van 15 mei 1981 tot aanpassing van de wetgeving aan de tweede richtlijn van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen inzake het vennootschapsrecht (Stb. 1981, 332) – op de volgende tijd-
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Denkbaar is dat de statuten van de opinionvennootschap in het verleden anders luidden 
dan ten tijde dat de validly issued opinion wordt afgegeven. Denkbaar is dat de opinion-
vennootschap andere aandeelhouders had. Ook de samenstelling van het bestuur en de 
raad van commissarissen kan anders zijn geweest. Dat is van belang voor zover algemene 
vergadering, bestuur en raad van commissarissen voor de uitgifte relevante besluiten heb-
ben genomen. De opiniongever zal door historisch onderzoek, ook bij het handelsregister, 
moeten nagaan wat de ten tijde van de uitgifte geldende toestand was; vgl. nr. 236.

840. Onderzoek naar uitgifte. De opiniongever die een validly issued opinion geeft, 
moet nagaan of de statuten van de opinionvennootschap de uitgifte toelaten. Hij moet 
voorts de besluiten bestuderen die aan de uitgifte ten grondslag liggen. Als het bestuur 
is aangewezen als het bevoegde orgaan om tot uitgifte te besluiten en de aanwijzing het 
aantal uit te geven aandelen beperkt, doet de opiniongever er wijs aan in een assumption 
te veronderstellen dat de beperking in acht genomen is.

841. Verschillende soorten aandelen. Een NV of BV kan alleen aandelen uitgeven als de 
statuten bepalen dat de NV of BV aandelen van de betrokken soort kent. Zo kan een NV 

stippen gewijzigd. Art. 2:78a BW: ingevoerd 1-9-2001, gewijzigd 26-3-2008 (Stb. 2008, 85; technisch). 
Art. 2:80 BW: gewijzigd 1-1-1992 (Stb. 1989, 541; hier zonder belang). Art. 2:80a BW: gewijzigd 20-1-
1986 (Stb. 1985, 656; leden 2 en 3 – storting in buitenlands geld), 1-9-2000 (Stb. 2000, 267; technisch), 
1-1-2007 (Stb. 2006, 605; technisch), 1-11-2007 (Stb. 2007, 406; lid 3 – toevoeging multilaterale handels-
faciliteit). Art. 2:80b BW: gewijzigd 20 januari 1986 (Stb. 1985, 656; hier zonder belang). Art. 2:82 BW: 
gewijzigd 1-9-2001 (Stb. 2000, 283; hier zonder belang). Art. 2:86 BW: gewijzigd 1-1-1993 (Stb. 1992, 
458; uitgiftehandeling aandelen op naam). Art. 2:86c BW: ingevoerd 1-1-1993 (Stb. 1992, 458), gewijzigd 
31-12-1995 (Stb. 1995, 574; technisch), 1-1-2007 (Stb. 2006, 605; technisch), 1-11-2007 (Stb. 2007,406; 
lid 1 – toevoeging multilaterale handelsfaciliteit). Art. 2:93a BW: gewijzigd 1-1-1986 (Stb. 1985, 510; 
technisch), gewijzigd 20-1-1986 (Stb. 1985, 656; volledige vervanging), 1-1-1993 (Stb. 1992, 772; tech-
nisch), 1-1-1994 (Stb. 1993, 609; lid 3 – verruiming tot EER), 1-7-2002 (Stb. 2002, 330; technisch), 1-1-
2007 (Stb. 2006, 605; technisch). Art. 2:94 BW: gewijzigd 1-1-1984 (Stb. 1983, 663; hier zonder belang), 
26-3-2008 (Stb. 2008,85; technisch). Art.  2:94a BW: ingevoerd 1-9-1981 (Stb. 1981, 332), gewijzigd 
1-1-1984 (Stb. 1983, 663; technisch), 20-1-1986 (Stb. 1985, 656; lid 2 – vereiste tweede verklaring; lid 3 
– technisch), 1-1-1987 (Stb. 1986, 275 en Stb. 1986, 677; beide technisch), 1-1-1992 (Stb. 1989, 541 en 
Stb. 1991, 605; lid 3 – technisch; leden 4 en 5 – hier irrelevant), 10-9-1993 (Stb. 1993, 465; technisch), 
11-6-2008 (Stb. 2008,195; invoeging leden 3-5). Art. 2:94b BW: gewijzigd 1-1-1984 (Stb. 1983, 663; tech-
nisch), 20-1-1986 (Stb. 1985, 656; leden 2 en 4 – technisch; lid 5 (nu 8) – toevoeging converteerbare 
rechten en winstbewijzen), 1-1-1987 (Stb. 1986, 275; lid 3 (nu lid 6) – aangescherpte voorwaarden), 1-1-
1992 (Stb. 1989, 541 en Stb. 1991, 605; technisch), 1-1-2007 (Stb. 2006, 605; technisch), 1-11-2007 (Stb. 
2007, 406; toevoeging multilaterale handelsfaciliteit), 11 juni 2008 (Stb. 2008, 195; lid 2 – verlenging 
termijn tot zes maanden; invoeging leden 3-5). Art. 2:94c BW (oud; storting door verrekening): gewij-
zigd 1-1-1984 (Stb. 1983, 663; technisch), vervallen 20-1-1986 (Stb. 1985, 656). Art. 2:94c BW (nieuw; tot 
20-1-1986 art. 2:94d BW): gewijzigd 1-1-1984 (Stb. 1983, 59; lid 6 (nu lid 7) – toevoeging fusie), 1-1-1984 
(Stb. 1983, 663; lid 3 – technisch; lid 5 – hier zonder belang), 20-1-1986 (Stb. 1985, 656; vernummering 
tot art. 2:94c BW; leden 1 en 3 – volledige vervanging; leden 2 en 4-6 – technisch), 1-2-1998 (Stb. 1997, 
776; lid 6 (nu lid 7) – toevoeging splitsing), 26-3-2008 (Stb. 2008, 85; technisch), 11-6-2008 (Stb. 2008, 
195; invoeging lid 4; lid 7 – technisch). Art. 2:96 BW: gewijzigd 1-10-2006 (Stb. 2006, 355; hier zonder 
belang), 26-3-2008 (Stb. 2008, 85; technisch). Art. 2:96a BW: 1-1-1984 (Stb. 1983, 59 en Stb. 1983, 663; 
beide technisch), 8-6-1987 (Stb. 1987, 209; technisch), 26-3-2008 (Stb. 2008, 85; technisch). Art. 2:96b 
BW: ongewijzigd. Art. 2:97 BW: ongewijzigd.
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waarvan de statuten alleen gewone aandelen kennen, geen preferente aandelen uitgeven. 
In de praktijk voorzien de statuten echter altijd in de uitgifte van aandelen van de soort 
waarop de validly issued opinion ziet.1349

842. Onderzoek besluitvorming. Een uitgifte van aandelen is slechts geldig als tot de uit-
gifte geldig is besloten; vgl. nr. 818, 830 en 835. Een validly issued opinion, die inhoudt dat 
aandelen geldig zijn uitgegeven, bevestigt daarmee tevens dat alle voor de uitgifte vereiste 
besluiten zijn genomen. In zoverre ligt in een validly issued opinion een corporate action 
opinion besloten. Een opiniongever die een validly issued opinion geeft, ziet zich daarmee 
voor eenzelfde taak gesteld als een opiniongever die een corporate action opinion geeft. 
Hij moet hetzelfde onderzoek doen, en waar passend dezelfde assumptions opnemen; zie 
nader nr. 587 e.v. De opiniongever zal moeten vaststellen welke besluiten voor een geldige 
uitgifte vereist zijn. Hij zal vervolgens moeten vaststellen dat die besluiten er zijn en aan 
de daaraan te stellen eisen voldoen; vgl. nr. 818 e.v., 830 en 835.1350

843. Beperking uitgiftebevoegdheid bij delegatie. De opiniongever kan voor problemen 
worden gesteld als het bestuur (of een ander orgaan) is aangewezen als bevoegd om tot 
uitgifte van aandelen te besluiten, en de aanwijzing het aantal uit te geven aandelen 
beperkt; vgl. nr. 818, 830 en 835. De betekenis van een dergelijke beperking is niet altijd 
duidelijk. In een voorbeeld: als de uitgiftebevoegdheid is beperkt tot “10 procent van het 
niet geplaatste deel van het maatschappelijk kapitaal”, rijst de vraag of de voor uitgifte 
beschikbare ruimte moet worden afgemeten aan het niet geplaatste kapitaal ten tijde van 
de aanwijzing, of ten tijde dat het bestuur van zijn uitgiftebevoegdheid gebruik maakt.1351 
Ook als de beperking duidelijk is, zal de opiniongever vaak niet met zekerheid kunnen 
vaststellen of de uitgifte binnen de grenzen van de beperking blijft. De beperking kan 
bijvoorbeeld meebrengen dat rekening moet worden gehouden met uitgiftes waartoe het 
bestuur eerder met gebruikmaking van de aanwijzing heeft besloten. Denkbaar is ook 
dat rekening moet worden gehouden met rechten tot het nemen van aandelen tot het 

1349 In de Verenigde Staten moet, als uitgifte van aandelen alleen mogelijk is na statutenwijziging, de opi-
niongever onderzoeken of de statutenwijziging geldig tot stand gekomen is; Glazer, FitzGibbon & 
Weise 2014, p. 422. Omdat een Nederlandse opiniongever mag afgaan op de bij het handelsregister 
gedeponeerde statuten (zie nr.  419 e.v.), kan dat onderzoek voor een Nederlandsrechtelijke validly 
issued opinion achterwege blijven.

1350 Onverminderd andere ongeldigheden, houdt een uitgiftebesluit op geldig te zijn als het wordt vernietigd 
wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid (art. 2:15 lid 1 aanhef en onder b BW). Zie over strijd van 
een uitgiftebesluit met redelijkheid en billijkheid Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/334. In 
het algemeen heeft de vernietiging van een besluit geen gevolgen voor op basis van het besluit verrichte 
rechtshandelingen; zie nr. 629. Omdat omstreden is of dat voor een uitgiftebesluit ook geldt (zie nr. 821), 
kan de vraag of een uitgiftebesluit in strijd is met redelijkheid en billijkheid, voor de ontvanger van een 
validly issued opinion van bijzonder belang zijn. Dat kan voor de opiniongever reden zijn om over de 
afwezigheid van strijd met redelijkheid en billijkheid een assumption op te nemen; zie echter nr. 607.

1351 Een aanwijzing kan het aantal aandelen dat onderwerp kan zijn van een uitgiftebesluit van het aan-
gewezen orgaan koppelen aan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van tijd tot tijd; Asser/
Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/345.
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toekennen waarvan het bestuur eerder besloten heeft; vgl. nr. 857 e.v. De beperking kan 
voorts aanhaken bij het op enig moment geplaatst kapitaal van de opinionvennootschap. 
Welke uitgiftes er eerder zijn geweest, of wat het geplaatst kapitaal op enig moment is, 
kan de opiniongever niet met zekerheid vaststellen. Hij kan hooguit navraag doen bij de 
opinionvennootschap. Vertrouwen op een bevestiging van de opinionvennootschap is in 
de Nederlandse opinionpraktijk echter weinig gebruikelijk; zie nr. 262. De opiniongever 
zal er meestal de voorkeur aan geven in een assumption te veronderstellen dat de uitgifte 
waarop de opinion ziet, een aan de uitgiftebevoegdheid van het bestuur gestelde beper-
king niet te boven gaat, bijvoorbeeld als volgt:

At the time of the issue of the Shares, the number of shares available for issue under the 
maximum allowed by the resolution of the Company’s general meeting of shareholders 
designating the Company’s management board to issue shares in the Company’s capi-
tal, was sufficient to allow for the issue.

De opiniongever kan ervoor kiezen de assumption achterwege te laten als uit het aandeel-
houdersregister de juistheid van de assumption blijkt; vgl. nr. 847. Op het aandeelhou-
dersregister moet de opiniongever echter alleen met voorzichtigheid afgaan; zie nr. 451.

844. Uitsluiting of inachtneming voorkeursrecht. Een uitgifte van aandelen is ongeldig als 
een daarop toepasselijk voorkeursrecht niet is gerespecteerd of geldig is uitgesloten; zie 
nr. 821, 831 en 835. Bij een uitgifte door een NV of BV met een enigszins gespreid aan-
delenbezit, wordt het voorkeursrecht meestal uitgesloten. Is het voorkeursrecht uitgeslo-
ten, dan moet de opiniongever nagaan of de daarvoor vereiste besluiten genomen zijn; zie 
nr. 820, 831 en 835 en voorts nr. 842. Is het voorkeursrecht niet geldig uitgesloten, dan 
moet de opiniongever nagaan of het op de vereiste wijze is gerespecteerd; zie nr. 820, 831 
en 835.

845. Onderzoek – maatschappelijk kapitaal. De opiniongever kan nagenoeg nooit met 
zekerheid vaststellen of bij een uitgifte het maatschappelijk kapitaal van de opinionven-
nootschap wordt overschreden. Hij zal ter zake een assumption opnemen.

846. Vaststellen voor uitgifte beschikbaar maatschappelijk kapitaal. Een uitgifte van aan-
delen is ongeldig, voor zover zij leidt tot overschrijding van het maatschappelijk kapitaal 
van de opinionvennootschap; zie nr. 822, 832 en 835. Of een uitgifte tot overschrijding van 
het maatschappelijk kapitaal leidt, hangt af van de hoogte van het geplaatst kapitaal en het 
bedrag van de aandelen ter zake waarvan rechten tot het nemen van aandelen uitstaan. 
Wat het geplaatst kapitaal is, en wat het bedrag van uitstaande rechten tot het nemen 
van aandelen is, kan de opiniongever nagenoeg nooit met zekerheid vaststellen. De opi-
niongever kan niet uitsluiten dat er naast de uitgiftes waarvan hij op de hoogte is, andere 
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uitgiftes zijn geweest.1352 Hetzelfde geldt voor toekenningen van rechten tot het nemen 
van aandelen.1353 De opiniongever kan hooguit navraag doen bij de opinionvennootschap. 
Vertrouwen op een bevestiging van de opinionvennootschap is in de Nederlandse opi-
nionpraktijk echter minder gebruikelijk; zie nr. 262.1354 Een opiniongever zal er meestal 
de voorkeur aan geven in een assumption te veronderstellen dat de uitgifte waarop de opi-
nion ziet, niet tot overschrijding van het maatschappelijk kapitaal leidt; zie echter nr. 847. 
Zie voor een voorbeeld de eerste alinea van de in nr. 811 onder “Assumptions” opgenomen 
tekst.1355

847. Bestuderen aandeelhoudersregister. De aandelen waarop een validly issued opinion 
ziet, luiden doorgaans op naam; zie nr. 823. De opinionvennootschap behoort in dat geval 
een aandeelhoudersregister te houden (art. 2:85 BW). In het register wordt opgenomen, 
welke aandelen op naam zijn geplaatst. De zorgvuldigheid gebiedt dat de opiniongever 
onderzoekt of het geplaatst kapitaal dat uit het aandeelhoudersregister blijkt, voldoende 
ruimte laat om de uitgifte te doen waarop de validly issued opinion ziet. Als dat niet zo is, 
kan de opiniongever de validly issued opinion niet geven. Het onderzoek moet ook wor-
den gedaan als de opinionvennootschap mede aandelen aan toonder kent. Weliswaar is in 
dat geval niet uitgesloten dat het geplaatst kapitaal hoger is dan uit het aandeelhouders-
register blijkt, maar als het geplaatst kapitaal dat uit het aandeelhoudersregister blijkt de 
uitgifte al niet toelaat, is dat van weinig belang.1356 Als de opinionvennootschap uitsluitend 
aandelen op naam kent, behoort uit het aandeelhoudersregister het volledige bedrag van 
het geplaatst kapitaal te blijken. Als dat zo is, kan de opiniongever ervoor kiezen om de 
in nr. 846 bedoelde assumption niet op te nemen. Op het aandeelhoudersregister moet de 
opiniongever echter alleen met voorzichtigheid afgaan; zie nr. 451.

848. Onderzoek – uitgiftehandeling. De opiniongever die een validly issued opinion 
geeft, moet nagaan of de akte waarbij de betrokken aandelen worden uitgegeven, door 
de opinionvennootschap geldig is getekend. Dat de persoon of personen door wie de 

1352 Aandelenuitgiftes door een beursgenoteerde NV zijn zelden beperkt tot uitgiftes die gepaard gaan met 
een aanbieding van die aandelen aan het publiek. NV’s geven bijvoorbeeld vaak aandelen uit als stock-
dividend, of onder aandelenplannen en optieplannen. Dergelijke uitgiftes worden vaak niet begeleid 
door een juridisch adviseur en het is niet altijd eenvoudig de documentatie van dergelijke uitgiftes 
boven water te krijgen. 

1353 Bij een beursgenoteerde NV leidt de toekenning van personeelsopties nogal eens tot hoofdbrekens.
1354 In de Verenigde Staten zal de opiniongever “often” afgaan op een bevestiging van de opinionvennoot-

schap: Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 431.
1355 Vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 464-465: “opinion recipients sometimes ask for an opinion on 

the number of outstanding shares. This “opinion” is not really a legal opinion at all. Instead, it is merely 
a statement of fact [...]. A good argument can be made, therefore, that the number of outstanding shares 
is not an appropriate subject for a closing opinion and that the recipient should look directly to the 
company or its transfer agent for comfort on that issue.”

1356 Als de NV ook toonderaandelen kent, kan het geplaatst kapitaal uit het aandeelhoudersregister blijken, 
maar dat hoeft niet. De wet eist niet dat het geplaatst kapitaal in het aandeelhoudersregister wordt 
vermeld.
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aandelen genomen zijn, deze geldig hebben aanvaard, wordt door de opiniongever ver-
ondersteld. Doorgaans neemt hij ter zake een assumption op.

849. Vereisten uitgifteakte. Voor zover een validly issued opinion ziet op bestaande aan-
delen, zullen die aandelen meestal zijn uitgegeven in een tijd dat de aandelen nog niet 
waren toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt en een dergelijke toela-
ting ook niet op goede gronden spoedig te verwachten was. In dat geval moet de uitgifte 
zijn geschied bij notariële akte; zie nr. 823, 833 en 835. Een uitgifte van nieuwe aandelen 
waarop een validly issued opinion ziet, vindt altijd plaats als aandelen in de opinionven-
nootschap al zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt, of een der-
gelijke toelating op goede gronden spoedig te verwachten is. In dat geval is de uitgifte 
vormvrij. In de praktijk wordt de uitgifte echter altijd vastgelegd in een akte.1357

850. Geldige ondertekening uitgifteakte door opinionvennootschap. In de praktijk 
geschiedt ook een uitgifte die vormvrij kan geschieden, meestal bij onderhandse akte.1358 
Een uitgifte-akte – notarieel of onderhands – moet voor de opinionvennootschap gel-
dig zijn getekend. Een validly issued opinion, die inhoudt dat aandelen geldig zijn uit-
gegeven, bevestigt aldus tevens dat die geldige ondertekening is geschied. In zoverre ligt 
in een validly issued opinion een validly signed opinion besloten. Een opiniongever die 
een validly issued opinion geeft, ziet zich daarmee voor eenzelfde taak gesteld als een opi-
niongever die een validly signed opinion geeft; zie over het daarvoor vereiste onderzoek 
nr. 636 e.v. De opiniongever zal moeten vaststellen wie de uitgifte-akte in naam van de 
opinionvennootschap heeft ondertekend, en voorts dat die ondertekenaar vertegenwoor-
digingsbevoegd was.

1357 Aandelen die worden genoteerd aan de gereglementeerde markt van Euronext Amsterdam, worden 
doorgaans opgenomen in het girodepot voor de aandelen, dat Euroclear Nederland aanhoudt als cen-
traal instituut onder de Wge (vgl. art. 34 Wge). Euroclear Nederland is de handelsnaam van Nederlands 
Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. Opname van aandelen op naam in het girodepot 
vergt dat de aandelen ter opname in het girodepot worden geleverd aan Euroclear Nederland (art. 35 
onder a Wge). De levering van aandelen op naam in een NV waarvan de aandelen zijn toegelaten tot 
de handel op een gereglementeerde markt (of naar op goede gronden stoelende verwachting spoedig 
zullen worden toegelaten tot een dergelijke handel) vergt een akte (en, als de NV geen partij bij de akte 
is, erkenning van de levering door de NV) (art. 2:86c BW). Een vraag is of, als aandelen bij uitgifte in 
het girodepot moeten worden gebracht, de levering aan Euroclear Nederland vormvrij kan geschieden 
overeenkomstig de regels voor uitgifte van aandelen (vgl. nr. 823), of dat een akte vereist is, overeen-
komstig de regels voor levering van aandelen (art. 2:86c BW). Het laatste ligt het meest voor de hand. 
Het sluit aan bij de tekst van de wet (art.  38 lid 2 Wge). Het dient voorts de rechtszekerheid. In de 
praktijk verlangt Euroclear Nederland dat de uitgevende NV de aandelen uitgeeft aan een aangesloten 
instelling in de zin van de Wge (zie voor de definitie art. 1 Wge). De aangesloten instelling – meestal 
een Nederlandse bank – levert de aandelen vervolgens aan Euroclear Nederland. Dat gebeurt op grond 
van een zogenoemde “masterakte”, waarbij onder meer Euroclear Nederland, de betrokken aangesloten 
instelling en de uitgevende NV partij zijn; zie daarover Rank & Polderman 2011, p. 469-470. Nadat de 
aandelen aan Euroclear Nederland zijn geleverd, wordt Euroclear Nederland ingeschreven in het aan-
deelhoudersregister van de betrokken NV (art. 8b Wge).

1358 Uitgifte van toonderaandelen geschiedt voor zover hier relevant door afgifte van een toonderbewijs. 
In de praktijk wordt daarbovenop vaak nog een akte opgemaakt.
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851. Aanvaarding uitgifte. Uitgifte van een aandeel is een tweezijdige rechtshandeling: de 
betrokken NV of BV moet het aandeel uitgeven, en de uitgifte moet door de persoon die 
het aandeel neemt, worden aanvaard. Waar de uitgifte van een aandeel bij notariële akte 
moet geschieden (zie nr. 849), moet ook de aanvaarding in de akte geschieden (art. 2:86 en 
2:196 BW). Waar de uitgifte vormvrij is (zie nr. 849), kan de aanvaarding eveneens vorm-
vrij geschieden. Dat, in geval van een uitgifte bij verplichte notariële akte, de nemer van 
elk aandeel de akte geldig heeft ondertekend, mag de opiniongever veronderstellen; vgl. 
nr. 697. Als er geen verplichte akte is, mag de opiniongever veronderstellen dat de nemer 
van elk betrokken aandeel dit geldig heeft aanvaard.1359 Meestal zal de opiniongever zijn 
veronderstelling neerleggen in een assumption. Zie voor een voorbeeld de in de tweede 
alinea van de in nr. 811 onder “Assumptions” opgenomen tekst. Als de assumption ont-
breekt, moet zij desalniettemin in de opinion worden gelezen; vgl. nr. 697.1360

852. Onderzoek naar volstorting. Het onderzoek dat een opiniongever moet doen om 
een opinion te kunnen geven dat aandelen “fully paid” zijn, is beperkt. Hij moet nagaan 
wat de overeengekomen inbreng op de aandelen is. Voor zover de wet eist dat ter zake 
van die inbreng bepaalde documentatie wordt opgemaakt, moet hij vaststellen dat die 
documentatie er is.

853. Wijze van volstorting. Als aandelen bij oprichting worden uitgegeven, bepaalt de akte 
van oprichting hoe zij worden volgestort. Worden aandelen na oprichting uit gegeven, dan 
bepaalt de uitgifte-akte meestal hoe de volstorting geschiedt. Soms is dat elders vastge-
legd. Zo bepaalt bij een aanbieding van aandelen aan het publiek de plaatsingsovereen-
komst tussen de betrokken NV en het bankensyndicaat dat de aanbieding begeleidt, hoe 
betaling voor de aandelen zal plaatsvinden. Met de bepaling hoe volstorting moet geschie-
den, staat echter nog niet vast dat volstorting is geschied. Of volstorting heeft plaatsge-
vonden, kan de opiniongever in veel gevallen ook niet goed nagaan. Als aandelen bij 
oprichting van een NV zijn uitgegeven en zijn volgestort in geld, blijkt van de volstorting 

1359 Hoe aanvaarding van bij het publiek geplaatste aandelen geschiedt, is vaak onduidelijk. Er zijn ver-
schillende mogelijkheden. Als de aandelen worden uitgegeven aan de banken die de plaatsing van 
de aandelen begeleiden, ter doorlevering aan de beleggers die op de aandelen hebben ingeschreven, 
geschiedt de aanvaarding door die banken, hetzij uitdrukkelijk (door ondertekening van de ten bewijze 
van de uitgifte doorgaans opgemaakte uitgifte-akte) hetzij stilzwijgend. Als de aandelen worden uit-
gegeven aan elke belegger daarin (of aan een tussenpersoon in zijn naam), moet aanvaarding door de 
belegger geschieden. Dat kan gebeuren door de banken die de plaatsing van de aandelen begeleiden 
(of een enkele van hen). Dat vergt dat die banken daartoe van de beleggers volmacht hebben ontvan-
gen. Aanvaarding kan ook geschieden door elke belegger zelf (of de betrokken tussenpersoon). Dat 
vergt dat hetzij de inschrijving op de aandelen door elke belegger wordt gezien als een aanvaarding bij 
voorbaat van de uitgifte, hetzij de ontvangst van de aandelen op de effectenrekening van de belegger 
zonder protest wordt gezien als een stilzwijgende aanvaarding van de uitgifte. De documentatie van de 
plaatsing maakt zelden duidelijk welke mogelijkheid voor ogen heeft gestaan. In de praktijk leidt dat 
niet tot problemen: beleggers plegen niet te klagen dat zij de uitgifte van de hun toebedeelde aandelen 
niet hebben aanvaard.

1360 Zij is dan een implied assumption.
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in beginsel uit de vereiste bankverklaring; zie nr. 826. Hetzelfde geldt als aandelen zijn 
uitgegeven bij oprichting van een BV voor invoering van de Wet flex-bv en zijn volgestort; 
zie nr. 835. Het komt echter voor dat de bankverklaring onjuist is.1361 Volstorting in geld 
van bij oprichting van een BV na invoering van de Wet flex-bv uitgegeven aandelen zal 
doorgaans geschieden door overmaking op een bankrekening van de betrokken BV; vgl. 
nr.  834. Hetzelfde geldt voor volstorting in geld van na oprichting van een NV of BV 
uitgegeven aandelen. Zeker als de uitgifte in het verleden is geschied, zijn bewijzen van 
die betaling niet altijd meer voorhanden. Als bij uitgifte van aandelen in een NV of BV 
voor invoering van de Wet flex-bv de aandelen zijn volgestort anders dan in geld, blijkt 
uit de vereiste beschrijving met accountantsverklaring wat wordt ingebracht, en wat de 
waarde daarvan is; zie nr. 826 en 835. Bij volstorting anders dan in geld van aandelen in 
een BV na invoering van de Wet flex-bv moet er weliswaar een beschrijving zijn van wat 
wordt ingebracht, maar de waarde van de inbreng hoeft daarin niet te worden vermeld; 
vgl. nr. 834. Dat de in de inbreng begrepen goederen aan de NV of BV zijn overgedragen, 
staat met de beschrijving nog niet vast. Vaak is er een akte van inbreng, die tot overdracht 
van de goederen strekt, maar het is niet gezegd dat die akte in alle gevallen de overdracht 
heeft bewerkstelligd. Denkbaar is dat in de inbreng goederen begrepen zijn die zich niet 
voor overdracht lenen. Denk aan vorderingen die onoverdraagbaar zijn gemaakt (art. 3:83 
lid 2 BW) en vergunningen waarvan de wet niet bepaalt dat zij voor overdracht vatbaar 
zijn (art.  3:83 lid 3 BW).1362 Een overdracht is alleen geldig, als de overdrager beschik-
kingsbevoegd is (art.  3:83 lid 1 BW). Voorstelbaar is dat die beschikkingsbevoegdheid 
ten aanzien van een of meer goederen ontbreekt. Een akte is niet altijd voldoende om 
de voor overdracht vereiste levering te bewerkstelligen (vgl. art. 3:84 lid 1 BW). Zo kan 
vastgoed alleen worden geleverd door inschrijving van een notariële leveringsakte in de 
daarvoor bestemde openbare registers (art. 3:89 BW) en vergt levering van een vordering 
bij onderhandse akte dat die akte aan de schuldenaar wordt meegedeeld (art. 3:94 BW). 
Voor zover de opiniongever al zou kunnen vaststellen dat de aandelen waarop zijn validly 
issued opinion ziet, daadwerkelijk zijn volgestort, zou het onderzoek daarnaar tijdrovend 
en kostbaar kunnen zijn. De opiniongever zou ook al snel stuiten op de grenzen van zijn 
deskundigheid; vgl. nr. 242. Een opiniongever is bijvoorbeeld niet bij machte vast te stellen 
of een accountant die een accountantsverklaring bij een beschrijving van inbreng anders 
dan in geld heeft gegeven, zijn werk naar behoren heeft gedaan. Het onderzoek dat een 
opiniongever moet doen om een opinion te kunnen geven dat aandelen “fully paid” zijn, 
is dan ook beperkt. De opiniongever moet vaststellen wat de overeengekomen inbreng 
op de aandelen is. Dat zal blijken uit de uitgifte-akte of een ander document; zie hier-
voor in deze paragraaf. Waar de wet eist dat ten aanzien van de volstorting documentatie 
wordt opgemaakt – een bankverklaring, een beschrijving, accountantsverklaring – moet 

1361 Zie bijvoorbeeld Rb. Rotterdam 19 september 1996, ECLI:NL:RBROT:1996:AG2933, JOR 1996/117 en 
Rb. Arnhem 14 december 2005, ECLI:NL:RBARN:2005:AY6794, JOR 2006/174.

1362 Een handelsnaam kan alleen worden overgedragen met de onderneming die onder de naam wordt 
gedreven (art. 2 Hnw).
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de opiniongever vaststellen dat die documentatie er is. Voor het overige mag de opinion-
gever veronderstellen dat de overeengekomen inbreng daadwerkelijk is gestort. Vaak zal 
hij daarover een assumption opnemen. Zie als voorbeeld de laatste alinea van de in nr. 811 
onder “Assumptions” opgenomen tekst. Ontbreekt een assumption, dan moet die echter 
in de opinion worden gelezen.1363, 1364, 1365

854. Opinion over voorkeursrecht. Als de validly issued opinion ziet op nieuw uitgege-
ven aandelen, kan de opinionontvanger een opinion verlangen dat het voorkeursrecht 
geldig is uitgesloten. Als de validly issued opinion ziet op eerder uitgegeven aandelen, is 
een afzonderlijke opinion over uitsluiting van voorkeursrechten onnodig.

855. Opinion over voorkeursrecht. Als een NV aandelen uitgeeft, heeft elke aandeelhou-
der in de NV in beginsel een voorkeursrecht tot het nemen van die aandelen; zie nr. 820. 
De banken die de aanbieding van de aandelen begeleiden, verlangen meestal dat over de 
uitsluiting van het voorkeursrecht een afzonderlijke opinion wordt opgenomen. Die kan 
bijvoorbeeld luiden:

The statutory pre-emptive rights (voorkeursrechten) of the Issuer’s shareholders in rela-
tion to the issue of the Shares have been validly excluded.

Het is voor de opiniongever geen extra werk een opinion langs deze lijnen te geven. Omdat 
een uitgifte van aandelen ongeldig is als een daarop toepasselijk voorkeursrecht niet is 
gerespecteerd of geldig is uitgesloten, moet de opiniongever hoe dan ook nagaan of het 
voorkeursrecht is uitgesloten; zie nr. 844.

856. Beperking tot wettelijke voorkeursrechten. De opinionparagraaf is beperkt tot wet-
telijke voorkeursrechten.1366 In de hierboven opgenomen tekst wordt die beperking 
genoemd. Zij geldt echter ook als de beperking ontbreekt. “pre-emptive rights” betekent 
in dat geval: voorkeursrechten in de zin van de wet. Niet-wettelijke voorkeursrechten kun-
nen slechts voortvloeien uit een door de betrokken vennootschap gesloten overeenkomst. 
Of de opinionvennootschap een dergelijke overeenkomst heeft gesloten, kan de opinion-
gever niet goed vaststellen; vgl. nr. 1080.1367

1363 Zij is dan een implied assumption.
1364 Zie over het onderzoek dat de opiniongever moet doen om vast te stellen dat aandelen zijn volgestort 

ook kort Nijnens 1996, p. 115.
1365 Onderzoek naar volstorting wordt ingewikkelder als een aandeel niet bij uitgifte is volgestort; vgl. 

nr. 825, 834 en 835. In de praktijk komt dat nauwelijks voor. Voor de BV zou dat anders kunnen worden 
nu de mogelijkheid volstorting uit te stellen bij de Wet flex-BV door wijziging van art. 2:191 lid 1 BW is 
verruimd. 

1366 Zie voor een voorbeeld van een niet-wettelijke voorkeursrecht noot 1368.
1367 Ook in de Verenigde Staten blijven niet-wettelijke voorkeursrechten buiten de validly issued opinion; 

Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 414 en 439-440. Vgl. ook Tribar 1998, § 6.2.2.
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857. Rechten tot het nemen van aandelen. Aandelen in een Nederlandse NV die wor-
den uitgegeven bij uitoefening van rechten tot het nemen van aandelen, zijn slechts gel-
dig uitgegeven als de rechten tot het nemen van de aandelen geldig zijn verleend. Een 
afzonderlijk besluit tot uitgifte van de aandelen is niet vereist. De uitgifte geschiedt op 
de wijze die in de voorwaarden van de rechten tot het nemen van aandelen is bepaald. 
Uitgifte is slechts mogelijk voor zover het maatschappelijk kapitaal van de NV de uitgifte 
toelaat. Het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen vergt dezelfde besluiten als 
de uitgifte van aandelen. De regels omtrent voorkeursrechten zijn van overeenkomstige 
toepassing.

858. Validly issued opinion over aandelen uitgegeven bij uitoefening van recht tot nemen 
van aandelen. Een validly issued opinion kan zien op aandelen in een NV die worden uit-
gegeven bij uitoefening van een recht tot het nemen van aandelen. Het recht tot het nemen 
van aandelen kan op zichzelf staan. Denk aan een claimemissie, waarbij een NV haar 
bestaande aandeelhouders het recht verleent nieuwe aandelen in de NV te nemen.1368 Het 

1368 Het recht tot het nemen van aandelen dat aandeelhouders bij een claimemissie toevalt, is in de praktijk 
niet het wettelijk voorkeursrecht van art. 2:96a BW. Dat voorkeursrecht wordt altijd uitgesloten. De 
reden is dat het wettelijk voorkeursrecht toekomt aan, en kan worden uitgeoefend door, alle aandeel-
houders, ook aandeelhouders met woonplaats in een land waar de betrokken aandelen krachtens het 
daar geldende recht niet vrijelijk mogen worden aangeboden. In plaats van het wettelijk voorkeursrecht 
wordt aan alle aandeelhouders een niet-wettelijk recht tot het nemen van aandelen verleend. In de voor-
waarden van het recht wordt echter bepaald dat het niet mag worden uitgeoefend door aandeelhouders 
met woonplaats in een land waar die uitoefening op wettelijke bezwaren stuit (uitgesloten aandeelhou-
ders). Dat aldus wordt onderscheiden tussen het recht en de uitoefening ervan, heeft een praktische 
reden. Een aandeelhouder verkrijgt zijn recht tot het nemen van aandelen doordat dit wordt bijgeschre-
ven op zijn effectenrekening. De girale systemen die tot die bijschrijving moeten leiden, laten echter 
niet toe dat onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende groepen aandeelhouders. De bijschrijving 
moet daarom onvermijdelijk geschieden bij alle aandeelhouders, inclusief uitgesloten aandeelhouders. 
Ook die krijgen aldus het niet-wettelijke recht. Krachtens de voorwaarden daarvan mogen zij dat recht 
echter niet uitoefenen. Deze wijze waarop claimemissies plegen te worden vormgegeven, is ondertus-
sen niet vrij van juridische complicaties. Art. 2:92 lid 2 BW eist dat aandeelhouders die zich in dezelfde 
omstandigheden bevinden op dezelfde wijze worden behandeld. Ongelijke behandeling vergt een rede-
lijke en objectieve rechtvaardiging; HR 31 december 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1212, NJ 1994/436; 
zie over ongelijke behandeling Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/291 e.v. en Huizink, in 
GS Rechtspersonen, art. 2:92, aant. 4a, met verwijzingen naar rechtspraak en literatuur. Op zichzelf lijkt 
het feit dat uitgesloten aandeelhouders woonplaats hebben in een land waar de aandelen waarop de 
rechten tot het nemen van aandelen zien, niet mogen worden aangeboden, een redelijke en objectieve 
rechtvaardiging tot afwijking van de eis van gelijke behandeling. De uitgiftekoers waartegen met de 
rechten de nieuw uit te geven aandelen kunnen worden verkregen, ligt echter in de praktijk altijd onder 
de beurskoers. De rechten vertegenwoordigen daarmee een waarde. Voorstelbaar is dat een op zich-
zelf gerechtvaardigde ongelijke behandeling ongerechtvaardigd kan worden, als het nadeel dat daaruit 
voor de ongelijk behandelde aandeelhouders voortvloeit, niet wordt gecompenseerd. In de praktijk 
wordt die compensatie gevonden doordat de aandelen die overblijven omdat rechten tot het nemen van 
aandelen niet worden uitgeoefend, bij belangstellende beleggers worden geplaatst. Het verschil tussen 
de prijs die de beleggers betalen en de uitgiftekoers van de claimemissie wordt vervolgens uitgekeerd 
aan de aandeelhouders die hun rechten tot het nemen van aandelen niet hebben uitgeoefend. Dat leidt 
echter alleen tot volledige compensatie (en dan nog slechts in geld) als beleggers bereid zijn voor de aan-
delen de geldende beurskoers te betalen. In de praktijk bedingen zij doorgaans een korting, waarmee de 
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recht kan ook onderdeel zijn van de voorwaarden van een door de NV uitgegeven effect. 
Denk aan in aandelen converteerbare obligaties.1369 De uitgifte van de aandelen zal in een 
dergelijk geval pas in de toekomst plaatsvinden. De in nr. 811 onder “Opinion” opgeno-
men tekst moet daaraan worden aangepast. Het wordt dan bijvoorbeeld:

When issued, the Shares will have been validly issued and will be fully paid and 
nonassessable.

De in nr. 811 onder “Assumptions” opgenomen tekst moet dienovereenkomstig worden 
aangepast.

859. Vereiste besluitvorming. Het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen in een 
NV vergt dezelfde besluitvorming als de uitgifte van aandelen in de NV (art. 2:96 lid 1 jo. 
5 BW); zie nr. 818 e.v. De regels omtrent voorkeursrecht voor zittende aandeelhouders zijn 
van overeenkomstige toepassing (art. 2:96a lid 1 jo. 8 BW; zie nr. 820).

860. Begrenzing door maatschappelijk kapitaal. Een NV kan niet meer aandelen uitgeven 
dan het maatschappelijk kapitaal toelaat. Het maatschappelijk kapitaal begrenst ook het 
toekennen van rechten tot het nemen van aandelen; vgl. nr. 822.1370 Als het bestuur of een 
ander orgaan van een NV is aangewezen als bevoegd om te besluiten tot het verlenen van 
rechten tot het nemen van aandelen, moet uit de aanwijzing volgen tot welk bedrag zulke 
rechten kunnen worden verleend (art. 2:96 lid 1 jo. 5 BW).1371 Of het verlenen van rechten 
tot het nemen van aandelen binnen de grenzen van het maatschappelijk kapitaal en, als 
een orgaan is aangewezen, binnen de grenzen van de aanwijzing blijft, kan de opinion-
gever echter niet vaststellen. Hij moet ter zake een assumption opnemen; vgl. nr. 845 e.v. 

compensatie onvolledig is. De hier beschreven wijze om claimemissies vorm te geven, is al geruime tijd 
gebruikelijk. Tegen de aanpak is nooit bij de rechter opgekomen (althans blijkt daarvan niet uit gepu-
bliceerde rechtspraak). Ook in de media is over de aanpak niet geklaagd. Dat suggereert dat de aanpak 
ook in kringen van beleggers als redelijk wordt ervaren. Zolang richtinggevende rechtspraak ontbreekt, 
kan een opiniongever er echter met recht voor kiezen in een qualification te wijzen op de complicaties 
die de aanpak oproept. 

1369 Denkbaar is dat houders van door een ander dan de betrokken NV uitgegeven effecten aan die effecten 
aanspraak ontlenen op aandelen in de NV. De houders van de effecten hebben in dat geval echter slechts 
een recht tot het nemen van de betrokken aandelen, als de NV zich jegens de houders tot die uitgifte 
heeft verbonden. De uitgevende instelling van de effecten kan zich ook zelf jegens de houders van de 
effecten hebben verbonden de aandelen te verschaffen. In dat geval moet de uitgevende instelling er zelf 
voor zorgen dat zij over die aandelen kan beschikken. Dat kan door de NV te vragen de aandelen aan 
de uitgevende instelling uit te geven, maar bijvoorbeeld ook door de aandelen ter beurze te kopen. 

1370 Zie noot 1324.
1371 Aanwijzing van een orgaan als bevoegd te besluiten tot uitgifte van aandelen omvat de bevoegdheid 

te besluiten tot het toekennen van rechten tot het nemen van aandelen, tenzij de aanwijzing anders 
bepaalt; Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/348. Als voor de toekenning van rechten tot 
het nemen van aandelen geen afzonderlijk plafond is opgenomen, geldt het voor de uitgifte van aan-
delen opgenomen maximumaantal voor uitgifte en toekenning van rechten tot het nemen van aandelen 
samen. 
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en 843. De assumption komt bovenop de assumption dat de uitgifte van de bij uitoefening 
van de rechten uit te geven aandelen binnen de grenzen van het maatschappelijk kapitaal 
blijft; vgl. de eerste alinea van de in nr.  811 onder “Assumptions” opgenomen tekst en 
nr. 861. Een complicatie rijst als de voorwaarden van de rechten tot het nemen van aan-
delen regelen dat het aantal aandelen dat bij uitoefening van de rechten wordt verkregen, 
kan worden verhoogd. Dat is gebruikelijk bij converteerbare obligaties.1372 Voor zover de 
verhoging de grens van het maatschappelijk kapitaal of de aanwijzing te boven gaat, is 
een dergelijke voorwaarde niet geldig.1373 Een opiniongever die over de voorwaarden van 
rechten tot het nemen van aandelen een opinion geeft, behoort daarop in een qualification 
te wijzen.1374, 1375

861. Uitgiftehandeling. Als rechten tot het nemen van aandelen worden verleend, zullen 
de voorwaarden daarvan bepalen hoe die rechten kunnen worden uitgeoefend en hoe bij 
die uitoefening de benodigde aandelen zullen worden uitgegeven. In de praktijk luiden de 
uit te geven aandelen op naam; zie nr. 823. Omdat de uitgifte van aandelen op naam in 
een NV waarvan aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt, 
vormvrij is, is een uitgifte van aandelen overeenkomstig de voorwaarden van de rechten 
tot het nemen daarvan, geldig. De uitgifte zal echter slechts geldig zijn, voor zover met 
het uit te geven aantal aandelen het maatschappelijk kapitaal niet wordt overschreden; zie 
nr. 822. De opiniongever zal ter zake een assumption opnemen; vgl. nr. 845 e.v.

862. Volstorting. De bij uitoefening van het recht tot het nemen van aandelen uit te geven 
aandelen moeten worden volgestort; zie nr. 825. Als het recht tot het nemen van aandelen 
op zichzelf staat (zie nr. 858), gelden de gewone regels omtrent volstorting; zie nr. 824 e.v. 
Als het recht onderdeel is van de voorwaarden van een door de NV uitgegeven effect (zie 

1372 De voorwaarden van converteerbare obligaties plegen te bepalen dat bij bepaalde ingrijpende gebeurte-
nissen – splitsing van aandelen, uitkering van stockdividend, uitkering van een meer dan gebruikelijk 
dividend in geld, uitgifte van nieuwe aandelen tegen een uitgifteprijs onder de beurskoers – de conver-
siekoers wordt aangepast. Die aanpassing strekt tot compensatie van het nadeel dat de obligatiehouders 
door de betrokken gebeurtenis lijden. Aanpassing van de conversiekoers heeft naar haar aard tot gevolg 
dat het aantal aandelen dat bij conversie wordt uitgegeven, wordt verhoogd.

1373 Denkbaar is dat de voorwaarden van de rechten tot het nemen van aandelen zo moeten worden uit-
gelegd dat niet-nakoming van de niet geldige voorwaarden de betrokken NV tot schadevergoeding 
verplicht; zie echter nr. 629 en in het bijzonder noot 1007.

1374 Het maatschappelijk kapitaal begrenst slechts het toekennen van rechten tot het nemen van (nieuw uit 
te geven) aandelen. Het beperkt niet het toekennen van rechten tot het anderszins verkrijgen van (eer-
der uitgegeven) aandelen. Of een recht tot het verkrijgen van aandelen in de ene of de andere categorie 
valt, is een vraag van uitleg van de voorwaarden van het recht. Nakoming door een NV van een recht 
tot het verkrijgen van aandelen anders dan bij uitgifte kan struikelen over de beperkingen die art. 2:98 
BW stelt aan verkrijging door een NV van eigen aandelen.

1375 Verhoging van het aantal aandelen dat bij conversie van een converteerbare obligatie wordt verkregen, 
gaat onvermijdelijk gepaard met een overeenkomstige verlaging van de conversiekoers. De conversie-
koers mag echter niet dalen onder de nominale waarde van de uit te geven aandelen: bij uitgifte van een 
aandeel moet daarop ten minste de nominale waarde worden gestort; zie nr. 825. 
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nr. 858), zullen de voorwaarden van het effect vaak bepalen dat volstorting geschiedt door 
verrekening van de vordering van de NV tot volstorting met de schuld van de NV uit 
hoofde van het effect. In dat geval vergt de volstorting geen aanvullende handelingen.1376

863. Opinion over rechten tot het nemen van aandelen zelf. Een validly issued opinion 
over aandelen die zullen worden uitgegeven bij uitoefening van rechten tot het nemen van 
aandelen, wordt in de praktijk altijd verlangd ten tijde dat de rechten tot het nemen van de 
aandelen worden verleend. Dan zal ook een remedies opinion over die rechten worden ver-
langd. Dat roept de vraag op door welk recht rechten tot het nemen van aandelen worden 
beheerst. Een antwoord op die vraag vergt dat de rechten internationaal privaatrechtelijk 
worden gekwalificeerd. De rechten kunnen worden aangemerkt als rechten uit een verbin-
tenisrechtelijke overeenkomst. In dat geval is op de rechten het recht van toepassing, dat 
wordt aangewezen door de Rome I Verordening. In de praktijk is dat het gekozen recht 
van de rechten; vgl. nr. 688 en 733. De rechten kunnen ook worden aangemerkt als ven-
nootschapsrechtelijke rechten. Dan mist de Rome I Verordening toepassing (art. 1 lid 2 
aanhef en onder f) Rome I Verordening). Vennootschapsrechtelijke kwesties betreffende 
een Nederlandse NV worden beheerst door Nederlands recht als het recht van de plaats 
waar de NV haar zetel heeft (art. 10:118 BW; een Nederlandse NV heeft krachtens art. 2:66 
lid 3 BW haar zetel altijd in Nederland). Welke internationaalrechtelijke kwalificatie juist 
is, is onzeker. Als de voorwaarden van de rechten een rechtskeuze voor buitenlands recht 
bevatten, doet de opiniongever er verstandig aan in zijn opinion een qualification op te 
nemen met de strekking dat die rechtskeuze ten aanzien van de rechten mogelijk niet 
werkt. Hij kan daaraan toevoegen dat, voor zover Nederlands recht van toepassing is, 
de rechten afdwingbaar zijn. De remedies opinion over de rechten kan overigens worden 
gegeven overeenkomstig nr. 675 e.v. (voor zover Nederlands recht van toepassing is) en 
722 e.v. (voor zover buitenlands recht van toepassing is).

1376 Art. 2:80 lid 4 BW, dat bepaalt dat een aanhouder niet bevoegd is tot verrekening van zijn schuld tot 
volstorting, is alleen van toepassing op eenzijdig verrekening door de aandeelhouder en niet op tussen 
de NV en de aandeelhouder na oprichting overeengekomen verrekening; Asser/ Van Solinge & Nieuwe 
Weme 2-IIa 2013/128.
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