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VFB is geen voorstander van het meer-

voudig stemrecht voor de referentie-

aandeelhouders: VFB pleit voor een 

keuzerecht door de gelijktijdige in-

voering van het loyaliteitsdividend. 

Franklin D. Roosevelt zei ooit: “Geen 

enkele democratie kan lang blijven 

bestaan als zij niet, als fundament voor 

haar bestaan, de erkenning van de 

rechten van minderheden accepteert.”

HET BELGISCHE WETBOEK VAN Vennoot-

schappen staat aan de vooravond van een 

grote omwenteling. Op 25 mei van dit jaar 

keurde de Ministerraad het volledige nieu-

we Wetboek Vennootschappen en Vereni-

gingen goed. De kernpunten van het nieuw 

wetboek zijn vereenvoudiging en Oexibi-

liteit. Het aantal vennootschapsvormen 

wordt drastisch gereduceerd en het vereni-

gingsrecht wordt geïntegreerd in het ven-

nootschapsrecht.

Het nieuwe wetboek zet ook de deur 

open voor dubbel stemrecht voor ‘loyale’ 

aandeelhouders. Beursgenoteerde bedrij-

ven kunnen aan trouwe aandeelhouders 

een dubbel stemrecht toekennen. Hier-

mee maakt Koen Geens een einde aan het 

toonbeeld van democratie dat één aandeel 

gelijk is aan één stem. De referentieaan-

deelhouders worden hier bevoordeeld. Ze 

kunnen hun machtspositie verstevigen. De 

minderheidsaandeelhouders worden hier 

in de kou gezet.

Het doet denken aan het meervoudig 

stemrecht dat in België van toepassing was 

in de 19de eeuw. Iedereen had één stem 

maar de mensen die belastingen betaal-

den, kregen meerdere stemmen. Gelukkig 

zijn we verlost van deze ondemocrati-

sche praktijk, althans dat dachten we. Het 

meervoudig stemrecht doet zijn weder 

intreden in de vennootschapswetgeving. 

Letterlijk, want ook in de 19e eeuw was er 

een meervoudig stemrecht in de vennoot-

schapswetgeving. Opmerkelijk is dat ook 

de argumenten om het in te voeren dezelf-

de zijn. Het dubbel stemrecht moest voor-

komen dat buitenlandse investeerders al 

te makkelijk de controle van de Belgische 

bedrijven konden overnemen. Verder had 

de nieuwe industrie die destijds ontstond 

geld nodig. De bestaande aandeelhouders 

stonden weigerachtig tegen het uitgeven 

van nieuwe aandelen. Dit zou tot gevolg 

hebben dat de macht van de bestaande 

aandeelhouders zou verwateren. 

Het meervoudig stemrecht wordt op-

nieuw ingevoerd, wat betekent dat het ooit 

verboden was. Wegens misbruik van deze 

maatregel werd in 1934 het meervoudig 

stemrecht afgeschaft. In de beursgeno-

teerde bedrijven, waar het meervoudig 

stemrecht werd toegepast, hadden aan-

deelhouders met een gemiddelde inbreng 

in het kapitaal van amper 2,9 % voldoende 

op 93 % van alle stemmen verbonden aan 

de kapitaalaandelen. De belangenconOic-

ten swingden de pan uit. Er werden beslis-

singen genomen die niet de waarde van 

de onderneming maximaliseerde, want 

daar progteerde de referentieaandeelhou-

der maar voor 2,9 % van. In plaats daarvan 

werden beslissingen genomen die hele-

maal in het persoonlijke voordeel speel-

den van de referentieaandeelhouders. Om 

het vertrouwen in bedrijven en banken in 

de recessie te herstellen werd beslist om 

het meervoudig stemrecht af te schahen. 

Een wijs man zei ooit: “Wie het verleden 

niet kent, zal geen greep krijgen op de toe-

komst.” En spijtig genoeg is dit ook hier van 

toepassing.

Ik vrees dat de dobbelsteen geworpen 

is en dat het meervoudig stemrecht zijn 

intreden zal doen voor de ‘loyale’ aandeel-

houders, wat beter zou omschreven wor-

den als de meerderheidsaandeelhouders. 

Zoals Roosevelt al zei moet je in een demo-

cratie in eerste plaats rekening houden met 

de minderheid, in dit geval de kleine aan-

deelhouders. 

Waar VFB voor pleit is dat de bedrij-

ven die de ‘loyale’ aandeelhouder willen 

bevoordelen een keuze laten tussen een 

meervoudig stemrecht of een hoger divi-

dend. Voor de kleine aandeelhouders is het 

meervoudig stemrecht geen stimulans om 

een actieve en trouwe aandeelhouder te 

zijn. Een hoger dividend of een lagere roe-

rende voorhenng voor de loyale aandeel-

houder is dat wel. De invoering van het lo-

yaliteitsdividend zou ook bijdragen tot de 

bevordering van het risicokapitaal. 

Het zijn de bedrijven die deze keuze 

moeten maken. De huidige wetgeving laat 

reeds toe dat bedrijven een loyaliteitsdi-

vidend uitkeren voor de stabiele aandeel-

houders. Colruyt betaalt al enkele jaren een 

hoger dividend aan een aantal referentie-

aandeelhouders. Als bedrijven de statuten 

aanpassen om het meervoudig stemrecht 

in te voeren, kunnen ze in één pennentrek 

ook het loyaliteitsdividend opnemen.

In Frankrijk bestaat het loyaliteitsdivi-

dend reeds naast het loyaliteitsstemrecht. 

Deze regeling is relatief eenvoudig en 

brengt bijna geen administratieve lasten 

voor de onderneming met zich mee. Het 

aandeel wordt in bewaring gegeven bij een 

bank. De bank blokkeert deze ehecten en 

na een aantal jaren geeft het aandeel extra 

rechten. 

Alleen meervoudig stemrecht invoeren 

is terug naar af.

De keuze bieden tussen een meervou-

dig stemrecht en het loyaliteitsdividend 

zou op zijn minst nog een aansporing kun-

nen zijn om de aandeelhoudersdemocratie 

te redden en de betrokkenheid van de ge-

wone belegger voor de publieke onderne-

mingen te verzekeren.
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“No democracy can long survive which does not accept as 
fundamental to its very existence the recognition of  
the rights of minorities.” Franklin D. Roosevelt
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