DE AANDEELHOUDER
Een samenwerking begint vaak op basis van vertrouwen en/of vriendschap. Dit is een mooi
uitgangspunt, maar zaken kunnen anders lopen dan verwacht. Het is daarom belangrijk om
gemaakte afspraken direct duidelijk vast te leggen. Rechta Advocatuur staat u bij in het
opstellen van dergelijke afspraken in de vorm van aandeelhoudersovereenkomsten,
directiereglementen en diverse besluiten cq overeenkomsten zoals de
samenwerkingsovereenkomst en de volmacht.
Een veel voorkomend misverstand is dat in juridische zin de statuten voldoende zijn om aan
de slag te gaan. Uiteraard vormen statuten de basis, maar zullen afspraken over
bedrijfsvoering, het bestuur, de taak-, en winstverdeling, kwaliteitseisen, volmachten en
garanties of borgstellingen apart dienen te worden besproken en vastgelegd. Bij het
voornemen tot oprichting van een besloten vennootschap of houdstervennootschap strekt
het tot aanbeveling om daarover niet alleen met de notaris van gedachten te wisselen, maar
ook met een advocaat, nu laatstgenoemde als geen ander weet ‘’waar het allemaal mis kan
gaan’’, over welke onderwerpen regelmatig wordt geprocedeerd. Rechta Advocatuur staat u
in dit adviestraject graag bij.
Het ‘’tegenstrijdig belang’’ is een punt van regelend recht waarover in de statuten
bepalingen kunnen worden opgenomen die in lijn zijn met de wens van de aandeelhouder(s).
Dat het goed formuleren van dit onderwerp van groot belang is, spreekt voor zich. Het gaat
erom dat de vennootschap wordt beschermd tegen het risico dat de bestuurder het eigen
belang laat prevaleren boven dat van de vennootschap.
Een vraag die ook gesteld kan worden is het nut en de noodzaak tot het instellen van een
raad van commissarissen, het benoemingsbeleid, het wel of niet kunnen verpanden van de
aandelen en de stemrechten verbonden aan de aandelen. Wanneer een directiereglement
op schrift wordt gesteld kan dit teleurstellingen en misverstanden voorkomen. Taken en
bevoegdheden worden dan nauwkeurig vastgelegd zodat deze ook eventueel in rechte
kunnen worden afgedwongen. Wanneer een besluit tot statutenwijziging wordt genomen, is
het raadzaam om dit op papier te laten zetten zodat achteraf niet alleen de ‘’achterliggende
gedachte’’ achter het besluit duidelijk is, maar ook aan de uitvoering van het besluit
voorwaarden kunnen worden verbonden.
Een belangrijk punt van aandacht is ook de aandeelhouder, die in gemeenschap van
goederen is gehuwd en zekerheid biedt ten behoeve van een lening aangegaan door de
vennootschap. Stel dat deze aandeelhouder eigen woning met overwaarde bezit en een
echtgeno(o)te met een goede baan. Niet alleen de bank maar ook schuldeisers kunnen zich
in specifieke omstandigheden dan verhalen op de overwaarde van de woning en in het
ergste geval het inkomen van de echtgeno(o)t(e). De schoen wringt temeer wanneer de
andere aandeelhouder niet is gehuwd, geen bezittingen heeft en een huurwoning bewoont.

