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NASCHRIFT

1. Met plezier heb ik de reactie van Schoon-
brood en Klein Bronsvoort op mijn artikel gelezen. 
Zij zijn het op een aantal punten met me eens. We 
verschillen echter van mening over het belangrijkste 
onderdeel, de vraag of bij besluit mag worden 
afgeweken van een van de wet afwijkende statutaire 
verdeling van uitkeringen.

2. Schoonbrood en Klein Bronsvoort menen dat 
afwijking bij besluit in dat geval wel mogelijk is. Ze 
geven daarbij aan dat (a) zij geen enkele verklaring 
kunnen bedenken voor een inflexibele regeling. 
Daarbij tekenen zij aan dat (b) een dergelijke lezing 
zich niet verhoudt met de door de wetgever beoogde 
flexibilisering van de betreffende regel. Ook gebrui-
ken zij als argument dat (c) een beperkte uitleg van 
de bepaling niet noodzakelijk is met oog op de 
bescherming van aandeelhouders. Vervolgens 

betogen zij dat ook de letterlijke tekst van het artikel 
is te verenigen met hun lezing.

Hieronder ga ik kort op deze punten in.

3. Onderdelen (a) en (b) vind ik niet onbegrijpe-
lijk. Integendeel. Zoals ook Schoonbrood en Klein 
Bronsvoort terecht opmerken, vind ik het onbe-
vredigend te concluderen dat de regeling niet ruim 
voldoende geformuleerd is. Het enkele feit dat we die 
uitkomst onbevredigend vinden laat echter onverlet 
dat de wetsgeschiedenis, literatuur of jurisprudentie 
geen aanknopingspunten bieden voor een ruimere 
interpretatie dan die uit de letterlijke wettekst volgt.

4. Het idee als onder (c) gesteld, dat bescher-
ming van aandeelhouders niet noodzakelijk is, 
omdat zij allen moeten instemmen met een afwij-
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kende uitkering, komt mij logisch voor. Maar ook dit 
argument gaat er vanuit dat er überhaupt iets te 
interpreteren valt. Naar mijn idee is dat niet zo, de 
wettekst op zichzelf is duidelijk.

Een gedachte zou evenwel kunnen zijn dat niet de 
belangen van aandeelhouders, maar die van andere 
belanghebbenden beschermd moeten worden. 
Indien een bijzondere, van de wet afwijkend regeling 
in de statuten wordt opgenomen, komt het me niet 
onlogisch voor dat zo een regeling met oog op de 
belangen van betrokken derden (certificaathouders, 
pandhouders/ financiers, winstbewijshouders) niet 
door (of met instemming van) de aandeelhouders 
opzij gezet zou kunnen worden. Zoals we immers al 
concludeerden, is het niet (statutair) te voorkomen 
dat met instemming van de aandeelhouders wordt 
afgeweken van het wettelijk uitgangspunt. Wellicht 
heeft de wetgever beoogd de flexibiliteit te laten 
gelden voor zover de wettelijke regeling geldt, omdat 
een bijzondere regeling in de statuten vaak ook 
gevolgen heeft voor andere belanghebbenden dan de 
aandeelhouders.

5. Bij het inpassen van hun idee in de tekst van 
art. 216 lid 6, schrijven Schoonbrood en Klein 
Bronsvoort: “”of” betekent dat slechts een van de 
afwijkingen voldoende is om van de hoofdregel af te 
wijken” en “uit het gebruik van “of” volgt tevens dat 
bij een samenval van afwijkingen slechts een van de 
afwijkingen toegepast moet worden”. Zij betogen 
verder dat bij samenval de afwijking bij besluit 
voorgaat, omdat:
i. de belangen van alle aandeelhouders be-   
 schermd zijn; en
ii. dat het beginsel lex specialis derogat legi   
 generali analoog kan worden toegepast.

6. Ik ben het ermee eens dat het woord “of” als 
gevolg heeft dat slechts een van de afwijkingen 
voldoende is om van de hoofdregel af te wijken. In 
mijn artikel betoog ik dat bij samenloop slechts op 
één manier van de hoofdregel kan worden afge-
weken: in de statuten (structurele afwijking) òf bij 
besluit (ad hoc afwijking). Echter, indien in de 
statuten al is afgeweken, brengt de tekst van de 
wetsbepaling automatisch met zich dat dan niet ook 
nog eens bij besluit kan worden afgeweken. Het 
artikellid biedt geen mogelijkheid bij besluit van de 
statuten af te wijken, maar slechts van de hoofd-
regel, de wettelijke verdeelsleutel.

Het argument sub i gaat naar mijn idee niet op, 
omdat Boek 2 BW (goeddeels) dwingendrechtelijke 
regels bevat (zie art. 2:25 BW) en van het bepaalde in 
art. 2:216 lid 6 BW niet kan worden afgeweken. Ook 
niet als de belangen van alle aandeelhouders zijn 
beschermd.

Aan het onder ii vermelde beginsel komen we naar 
mijn idee niet toe. Dat gaat er immers vanuit dat 

zowel de algemene regeling als de daarmee botsende 
bijzondere regel geldend zijn. Dat is nu juist onder-
werp van discussie. Ik zie er daarom ook geen 
argument in voor het standpunt dat bij besluit van 
een statutaire regeling kan worden afgeweken.

7. Ik heb vanuit de praktijk veel reacties op mijn 
artikel gekregen. Een daarvan hangt samen met het 
vorenstaande en wil ik daarom nog kort noemen. 
Gesteld wordt namelijk dat mijn betoog noodzake-
lijkerwijs zou betekenen dat indien bij besluit is 
afgeweken niet langer bij statutaire bepaling kan 
worden afgeweken. Daar komt echter het verschil in 
karakter tussen de twee mogelijkheden naar voren: 
bij besluit kan incidenteel worden afgeweken, bij de 
statuten structureel. Na incidentele afwijking bij 
besluit is het dus best mogelijk voor de toekomst een 
(structurele) afwijking in de statuten op te nemen. 
Zoals duidelijk zal zijn, acht ik vervolgens een 
incidentele afwijking bij besluit niet meer mogelijk.

8. De reactie van Schoonbrood en Klein Brons-
voort overtuigt mij niet, evenmin als ik hen overtuig-
de. De bepaling verdient verheldering, zo veel is 
evenwel duidelijk. Het niet juist naleven ervan kan 
immers leiden tot een ongeldig uitkering(sbesluit), 
met alle gevolgen van dien!
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