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§

I.

De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

In aile E.E.G.-lid-Staten-behalve Nederland-, maar oak bijv. in
Zwitserland, kent men sinds jaar en dag naast de naamloze vennoot.:.
schap een afzonderlijke rechtsfiguur, die men, in navolging van
Duitsland, is gaan noemen : vennootschap met beperkte aansprake:.
lijkheid. Deze naam geeft niet de precisie, welke de jurist gewend is te
betrachten : de vennootschap zelf is onbeperkt aansprakelijk voor haar
schulden, maar ook wanneer wij, naar de klaarblijkelijke bedoeling,
de lange naam nog iets verlengen en zouden spreken van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid der vennoten, zijn wij er nog
niet, want in de eerste plaats zijn de vennoten, in strikt juridische zin,
nimmer aansprakelijk, ook niet beperkt, voor de schulden der vennootschap-rechtspersoon, in de tweede plaats past de benaming evengoed
voor de naamloze vennootschap. Hoe het zij, de naam is ingeburgerd
en wij weten waarover wij het hebben als wij van de vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid spreken.
Aan Duitsland komt de eer toe de nieuwe rechtsfiguur te hebben
uitgedacht. Het startte, in 1892 met de Gesellschaft mit beschrankter
Haftung, andere landen volgden in de periode tussen de twee wereldoorlogen. Het zijn : de Gesellschaft mit beschrankter Haftung in Zwitserland, de Societe d. responsabilite limitee in Frankrijk en Lu.v:emburg, de
Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Belgie, de
Societd. d. responsabilitd. limitata in Italie. Aanvankelijk was dit soort
vennootschappen bestemd voor de kleine ondememingen, die men
niet wilde onderwerpen aan de soms strenge voorschriften voor de
naamloze vennootschap. Dit beeld is in de loop der jaren grondig
gewijzigd. Vele grote en zeer grote ondememingen hebben voor de
nieuwe rechtsvorm geopteerd. Reeds nu client opgemerkt, dat de
karakteristieken van die vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid in de onderscheidene landen sterk uiteenlopen. Daarop wordt
verder teruggekomen.
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§ z. De Nederlandse besloten vennootschap oude stijl

Tot voor kort kende Nederland niet de vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid in bovengenoemde zin. Ook de kleine man, die met
een aanvangskapitaal van fi I ooo een ondememing wilde stichten,
maar zijn aansprakelijkheid - beter risico - tot dit bedrag wilde
beperken, kon bij de naamloze vennootschap terecht. Het Nederlandse n.v.-recht was zo soepel, en de mogelijkheid om de meest
uiteenlopende, op de situatie afgestemde, wensen in de statuten te
verwezenlijken, zo groot, dat de n.v. onderdak hood zowel aan de zeer
grote als aan de zeer kleine ondememing, van welke aard ook. Aan een
afzonderlijke rechtsvorm ala GmbH en Sarl had men geen behoefte.
Niettemin zal de ijverige vorser zelfs in oude juridische litteratuur en
in reeds lang vergeten juridische geschriften het woord besloten vennootschap tegenkomen. Wat bedoelde men daarmee ?
Hier sta ik voor een moeilijkheid. Een eerlijk antwoord zou zijn:
ik weet het niet, ik zie althans geen kans een definitie te geven, die de
jurist bevredigt. De oorzaak hiervan schuilt in het feit, dat de wet de
besloten vennootschap niet kende (en regelde), maar dat men met
besloten veimootschap zekere naamloze vennootschappen ging aancluiden, die zich in economisch opzicht van andere naamloze vennootschappen onderscheidden. Om dan toch een poging te wagen zou ik
de besloten vennootschap-oude-stijl willen karakteriseren als een
naamloze vennootschap (men vergete dit niet) met, gewoonlijk, een
klein aantal aandeelhouders, en die geen beroep deed op de kapitaalmarkt. Wat haar juridische structuur betreft : vrijwel steeds aandelen
op naam en, in toenemende mate, een statutaire beperking van de
overdraagbaarheid der aandelen door zg. blokkerings (blokkade)bepalingen. lk voeg daaraan nog toe, dat een zodanige vennootschap
vrijwel nimmer gehouden was haar jaarstukken bij het Handelsregister
te deponeren.
Het staat vast dat het aantal van zulke naamloze vennootschappen dat
der andere (open) naamloze vennootschappen zeer aanzienlijk overtrof.
§ 3· Waarom thans de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ?

Zoals gezegd heeft men in Nederland jarenlang geen behoefte gevoeld
aan een afzonderlijke rechtsfiguur, naast de n.v. Wat is er de oorzaak
van dat men bij de wet van 3 mei 1971 (Stb. 286, in werking getreden
op 29 juni 1971) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid introduceerde ?
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Het is de harmonisatie van het vennootschapsrecht in E.E.G.-verband,
die Nederland overstag heeft doen gaan. De vele te verwachten Brusselse richtlijnen gaan zich zowel met de naamloze vennootschap
bemoeien als met de zg. vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Echter tekent zich af, dat het regime voor de naamloze vennootschap
strenger zal zijn dan dat voor de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De eerste richtlijn geeft daarvan al dadelijk een voorbeeld.
Terwijl zij bepaalt, dat iedere naamloze vennootschap (ook bijv. de
100 % 's dochtervennootschap) tot volledige publikatie van haar jaarrekening is verplicht, bepaalt de richtlijn dat de publikatieplicht van de
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid later zal worden geregeld
in een afzonderlijke richtlijn, waarbij de mogelijkheid wordt opengehouden, dat deze vennootschap of in het geheel niet zal behoeven te
publiceren, of in beperkte mate. Nederland dreigde hierdoor in de
verkeerde hoek te geraken. Immers zijn besloten vennootschap was en
bleef een naamloze vennootschap en zou dus onder de volledige
publikatieplicht vallen. In Brussel had men gevoel voor deze moeilijkheid en, om Nederland tegemoet te komen, werd in de richtlijn bepaald
dat de Nederlandse besloten naamloze vennootschap voor wat de
publikatieplicht betrof op een lijn zou worden gesteld met de GmbH.,
enz. Helaas was de omschrijving die de richtlijn gaf van die Nederlandse besloten naamloze vennootschap, voor Nederland niet aanvaardbaar, afgezien nog van het feit, dat het een wonderlijke zaak was
dat men in Brussel ging bepalen wat naar Nederlands recht een besloten naarnloze vennootschap zou zijn. Terecht heeft de regering er de
voorkeur aan gegeven het voorbeeld van de andere E.E.G.-lid-Staten
te volgen door naast de naarnloze vennootschap een afzonderlijke
rechtsfiguur te creeren in de trant van de GmbH, de Sarl, enz ...
Zij gaf de Commissie vennootschapsrecht (de zg. Commissie Vander
Grinten) opdracht een ontwerp van wet te maken en dit ontwerp is,
op een enkele uitzondering na, door de regering overgenomen en tenslotte wet geworden.
Wie thans zijn aans'prakelijkheid wil beperken en zaken wil doen in een
vennootschap met rechtspersoonlijkheid, heeft de keuze tussen twee
rechtsvormen : de naarnloze vennootschap, geregeld in de derde afdeling van titel 3 van het eerste boek ·van het W etboek van Koophandel,
en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregeld
in de vierde afdeling. In die keuze is men vrij, ongeacht het doel van de
ondemerning, het aantal aandeelhouders en de grootte van het kapitaal.
Het valt op dat de Nederlandse wetgever, wat de naam van de nieuwe
vennootschap betreft, niet de gebruikelijke terrninologie vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid heeft gevolgd, maar er h etwoord
besloten aan heeft toegevoegd. Men heeft terecht de band met het
verleden niet willen doorsnijden. Zonder uitzondering spreekt men in
Nederland thans reeds van besloten vennootschap en korter en meer
nog van b.v. In het vervolg van deze beschouwing zal ik hetzelfde
doen.

§ 4· De methodiek van de Wet-b.v.
Het wordt thans tijd dat wij de Wet op de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid nader bekijken (1). Bij de eerste kennisneming valt op, dat de wet zo kort is. De schijn bedriegt echter.
Op tal van plaatsen immers verwijst de wet naar bepalingen van het
n.v.-recht. Er zijn meer dan 100 van zulke verwijzingen. Natuurlijk
maakt dit de wet niet gemakkelijk leesbaar, aan de andere kant hebben
die verwijzingen het voordeel, dat men thans met een oogopslag kan
zien op welke plaatsen de b.v. afwijkt van de n.v. Voor wie over wil
stappen van de n.v. naar de b.v. kan dit nuttig zijn. Nietternin ligt het
in de bedoeling te zijner tijd- waarschijnlijk bij de invoering van het
tweede boek van het nieuw Ned. B. W.- een volledige tekst in het
Staatsblad op te nemen.
De verwijzing heeft- zolang zulk een volledige tekst er niet is- nog
deze consequentie, dat wanneer bepalingen van het n.v.-recht- dus
in de derde afdeling- worden veranderd, die verandering automatisch
doorwerkt voor de b.v., tenzij de wet anders bepaalt. Helaas moeten
wij verwachten dat in de toekomst veel van het Nederlandse n.v.-recht
zal moeten worden gewijzigd, dankzij de Brusselse richtlijnen. Men
zal er dan steeds op bedacht moeten zijn, of die veranderingen ook
voor de b. v. moeten gelden.

(1) Er is a! heel wat litteratuur over de b.v. Zo kunnen o.a. worden genoemd: VANDER

GRINTEN, W. C. L., Supplement op het Handboek voor de naamloze vennootschap; MAEIJER, J. M. M., Naamloze en besloten vennootschap (drie losbladige delen, waarvan
twee gewijd aan de wetsgeschiedenis);- idem, Vennootschapsrecht in beweging; - BouKEMA
C. A. en LowENSTEYN, F. J. W., De besloten vennootschap;- LowENSTEYN, F. J. W.,
De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (praeadvies voor de Nederlandse Vereniging
voor Rechtsvergelijking, 1970, aangekondigd in T.P.R., 1971, 586 e.v.); - VAN DER
GRINTEN, W. C. L., WESTBROEK, W., MAEIJER, J. M. M. en SANDERS, P., Het nieuwe
vennootschapsrecht;- VAN ScHILFGAARDE, P., Van de naamloze en de besloten vennootschap;
- DoRHOUT MEEs, T. J., De vennootschapswetgeving (1971). Voorts een groat aantal
tijdschriftartikelen, waaronder : BRENNINKMEIJER, A. M., W.P.N.R., 5099, en WEsTBROEK,
W., T.V. V.S., 1971, 275 e.v. en 315 e.v. (zie voorts noot 4 op biz. 4 van VANDER GRINTEN's
Supplement). Tenslotte het uitvoerige praeadvies, door A. G. LuBBERS en ScHOLTEN, Y.,
gezamenlijk onder de titel De besloten vennootschap, in 1971 uitgebracht voor de vergadering
van de Vereniging ,Handelsrecht". Een terecht lovende recensie van de hand van B.
WACHTER, treft men aan in T.V. V.S., 1971, 309 e.v.

§ 5· Karakteristieken van de b.v.
De voornaamste zijn :
a) aandelen op naam, geen aandeelbewijzen; de aandelen zijn registeraandelen;
b) geen vrije verhandelbaarheid der aandelen.
Het is niet uitgesloten dat aan deze twee karakteristieken in de toekomst nog een derde kan worden toegevoegd. De Commissie vennootschapsrecht bestudeert nl. - met instemming van de minister - het
vraagstuk van conflicten tussen aandeelhouders in een b.v. en gaat
daarbij in 't bijzonder na of het wenselijk is de rechter (de ondernemingskamer van het Amsterdamse Gerechtshof) de bevoegdheid toe te
kennen bepaalde voorzieningen te.treffen, die minder ver gaan dan de
door de Commissie in haar rapport voorgestelde ontbinding der
vennootschap. Het advies van de Commissie zou tot een wetswijziging
kunnen leiden (I).

§ 6. Vergelijking met het buitenland
Dat de aandelen op naam staan en geen verhandelbare aandeelbewijzen
mogen worden uitgegeven, vindt men in alle andere landen terug.
Voorts vindt men ook wel het voorschrift, dat de vennootschap een
zeker minimum-kapitaal moet hebben, dat lager is gesteld dan voor de
n.v. In Italic bijv. so.ooo lire, ofjl 300, tegenover de n.v. I miljoen lire, of
fi 6o.ooo. Maar voor het overige zijn de regelingen sterk uiteenlopend.
In sommige landen is het aantal aandeelhouders gelimiteerd (Frankrijk en Belgic so, Luxemburg 40) en is er een verbod voor rechtspersonen om vennoot (aandeelhouder) te zijn (Belgic). In sommige landen
heeft de vennootschap een in evenmatige delen (aandelen) verdeeld
kapitaal (Frankrijk, Belgic, Luxemburg). In andere (Duitsland, Italic,
maar ook Zwitserland) wordt de vennoot, evenals in een vennootschap
onder firma of commanditaire vennootschap, voor de waarde van zijn
inbreng gecrediteerd. In Duitsland en Zwitserland spreekt men dan
van Geschi:iftsanteil en niet van Aktie. Men kan in die landen dus
participaties krijgen van verschillende grootte. In Duitsland zijn deze
Geschi:iftsanteile in zekere zin ondeelbaar, zij kunnen - in het algemeen- slechts in hun geheel worden overgedragen. In Italic daarentegen zijn ze deelbaar.
Ook wat de overdraagbaarheid van de Geschi:iftsanteile of aandelen
betreft is er verschil. Duitsland bijv. kent een vrije overdraagbaarheid
(1) V.g.l. o.a.: LUBBERS en ScHOLTEN,

o.c., biz. 25 e.v.

van het Geschiiftsanteil, zij het dat voor de overdracht een authentieke
akte nodig is, Frankrijk daarentegen heeft een strenge en in hijzonderheden uitgesponnen hlokkering.
Verdere hijzonderheden hespaar ik de lezer. Wie op het gehied van
het huitenlands recht nader georienteerd wil worden, leze het voortreffelijk prae-advies van professor Lowensteyn, vermeld in noot (I),
hlz. 382. Wanneer ik het prae-advies voortreffelijk noem, is dit oprecht hedoeld, ofschoon ik met sommige conclusies van de schrijver
allerminst kan instemmen.
Uiteraard is het in de Commissie vennootschapsrecht, die de h.v.-wet
heeft voorhereid, een onderwerp van dehat en overweging geweest,
waarin voor Nederland het karakteristiek van de h.v. moest worden
gezocht. Gezien het feit dat het toenmalige Nederlandse vennootschapsrecht een grate mate van soepelheid vertoonde, zodat het ruimte
hood zowel voor de grate als de kleine ondememing, was men vrijwel
unaniem van mening, dat zo weinig mogelijk helemmeringen moesten
worden aangehracht. Dus geen heperking van het aantal aandeelhouders, geen limiet, naar hoven of heneden, van het kapitaal, geen
verhod van ohligatieleningen (Belgie en Frankrijk) (I), geen Gesamthaftung (hijv. Duitsland). De Commissie heeft de heslotenheid van de
vennootschap tenslotte gezocht in de heperking van de vrije overdraaghaarheid der aandelen, de zg. blokkering. Met name heeft men niet
overgenomen het Duitse stelsel van de Geschiiftsanteile. De regering is
met de Commissie meegegaan.
Ik geloof nog steeds dat de gevolgde handelwijze de juiste was. Men
moet in het oog houden dat de nieuwe rechtsfiguur uit noodzaak is
gehoren, in het hijzonder om het mogelijk te maken dat vele hestaande
n.v.'s zouden overschakelen naar de h.v. Insiders schatten het aantal
n.v.'s die haar rechtsvorm zullen verwisselen voor die van de h.v. op
ongeveer 30.ooo, het Departement van Justitie rekent zelfs op een
hager aantal. Is het dan niet juist gezien dat degenen, die overschakelen naar de nieuwe rechtsvorm, daarin zoveel mogelijk van de oude
vertrouwde rechtsvorm- die van de n.v. - terug vinden? Daarhij
merk ik op dat de registeraandelen steeds meer in trek kwamen en de
thans dwingend voorgeschreven hlokkering in de meeste gevallen voor
de belanghebhenden bij een besloten vennootschap oude stijl geen
nieuwigheid is. Wie de vroegere bijvoegsels van de Nederlandse
Staatscourant, waarin de statuten van de n.v. moesten worden gepuhliceerd, raadpleegt, zal bemerken dat het invoeren van hlokkade(I) Men zie echter § IS.
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regelingen meer en meer gebruikelijk was geworden. lk ben het derhalve niet eens met Lowensteyn, dat wij het Duitse stelsel van de
Geschiiftsanteile hadden moeten kiezen. Een figuur die in het Nederlandse stelsel niet past, althans er vreemd aan is. Dat het Duitse stelsel
geboden zou zijn met het oog op wat Lowensteyn noemt de intuitus
personae is mij niet duidelijk. Afgezien van het feit dat deze intuitus
personae op zichzelf discussiabel is, zou ik willen opmerken dat deze
intuitus, zo al bestaande, in het nieuwe recht in de verplichte blokkade
is belichaamd (r).
§ 7• Kan men nu in de n.v. de aandelen nog blokkeren?

Bij de behandeling van de antwerp-wet b.v. in de Tweede Kamer is
aan de minister de volgende vraag gesteld. Indien de niet-vrije overdraagbaarheid der aandelen het typische kenmerk is van de b.v., is het
dan toegelaten in de statuten van een naamloze vennootschap de aandelen te blokkeren ? Wanneer dit mogelijk is, aldus de vraagsteller,
verdwijnt dan niet elk verschil tussen de n.v. en de b.v. ? De minister
heeft de vraag niet beantwoord, maar haar geendosseerd aan de Commissie vennootschapsrecht, die zich tot dusver over de kwestie niet
heeft uitgelaten.
lk geloof dater geen reden tot twijfel is. Wat voor de b.v. dwingend is
voorgeschreven - registeraandelen, gedwongen blokkering - is voor
de n.v. niet verboden. Het verschil is dat het mag, en dat het niet
moet. Men zou kunnen stellen, dat de statuten van een n.v. en die van
een b.v. praktisch gelijkluidend kunnen zijn, alleen met dit verschil,
dat in de naam van de n.v. tot uitdrukking moet worden gebracht, dat
het een n.v. is (door toevoeging van Naamloze vennootschap of slechts
de letters N. V.) en dat de naam van de b.v. moet aanvangen of eindigen
met Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of de letters
B. V. Beter nog kan men zeggen, dat het afhangt van de intentie van
partijen of er een n.v. of een b.v. is. Wanneer zij verklaren, een n.v. op
te richten is er een n.v., wanneer zij verklaren een b.v. op te richten is
er een b.v. (2). Het is duidelijk, dat zij daarmede de consequenties
aanvaarden, welke de wet verbindt aan de creatie van een naamloze
vennootschap, resp. een besloten vennootschap. Men denke daarbij
bv. aan de publikatieplicht.
Er is dus een grote vrijheid. Of Nederland deze zal behouden is een
Lowensteyns zienswijze wordt bestreden door M. ScHELTEMA in Ars Aequi,
436/7.
(2) In gelijke zin : VAN DER GRINTEN, Supplement, biz. 32.
(1)

1971,

andere kwestie. Reeds merkte ik op, dat in de diverse E.E.G.-lidStaten de regeling van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
sterk uiteenloopt en dat men het eigene van deze vennootschap zeer
verschillend benadert. Ik kan hier niet verder op ingaan, maar ik achthet niet onwaarschijnlijk, dat men op den duur in Brussel ook op dit
punt naar een zekere eenvormigheid zal streven.
Wanneer dit geschiedt zou kunnen blijken dat het Nederlandse kenmerk - registeraandelen en beperking van de overdraagbaarheid der
aandelen - niet voldoende is om voor de toepassing der richtlijnen de
vennootschap als ene met beperkte aansprakelijkheid aan te merken.

§ 8. De wettelijke regeling van de b.v.
Hiervoor werd reeds opgemerkt dat de b.v. in hoge mate een spiegelbeeld is van de n.v. De nieuwe vierde afdeling van titel 3, hoek I Ned.
W.v.K., met als opschrift De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verwijst telkens naar de derde afdeling (van de naamloze
vennootschap). Deze derde afdeling is door enige wetten van I97I op
verscheidene plaatsen gewijzigd. Deze wijzigingen werken door voor
de b.v. Het zou het bestek van dit artikel te buiten gaan al die wijzigingen op te sommen. Ziehier de voornaamste :
a) N.v. en b.v. worden opgericht bij notariele akte, op welke akte of
het antwerp waarvan de ministeriele verklaring van geen bezwaar is
verkregen. Het zg. departementale toezicht strekt zich dus ook tot de
oprichting van de b.v. uit, gelijk ook t.a.v. eventuele statutenwijzigingen. Welnu, de artikelen welke daarover gaan- 36e en 45d K.- zijn
aangevuld. De verklaring van geen bezwaar wordt ook geweigerd op
grond dat er, gelet op de voornemens of antecedenten van de personen
die het beleid van de vennootschap zullen bepalen, ernstig gevaar
bestaat dat de vennootschap zal worden gebruikt voor ongeoorloofde
doeleinden of dat haar werkzaamheid zal leiden tot benadeling van
haar schuldeisers (Wet 3 mei 1971, Stb. 288, in werking getreden I juli
197I). De overige gronden van weigering- akte strijdig met goede
zeden, openbare orde of wet, onvoldoende plaatsing van kapitaal zijn gehandhaafd;
b) meerdere bescherming van houders van certificaten van aandelen,
uitgegeven met medewerking van de vennootschap (wet sub e);
c) nadere regelen omtrent het commissariaat (wet sub e) (I).

(1) Aileen de grote (structuur) b.v. moet een raad van comrnissarissen hebben, anders dus
dan in Belgie, waar commissarissen verplicht zijn bij meer dan 5 aandeelhouders.

d) nieuwe regeling van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuur, zulks door de aanpassingswet eerste richtlijn (Wet 29 april
I97I, Stb. 285, in werking getreden op 2I juni I97I);
e) de belangrijkste : invoering van een nieuwe structuur voor de grate
n.v. en b.v. bij de Structuurwet (Wet 6 mei I97I, Stb. 289, behoudens
een enkele uitzondering in werking getreden op I juli I97I). De zg.
nieuwe structuur is de lezer van het T.P.R. bekend uit een verhelderend artikel van Prof. mr. K. Wiersma (I).

§ 9· Verschillen met n.v.
Thans een aantal punten, waarop de wet voor de b.v. een andere
regeling geeft dan voor de n.v.:
a) de naam moet aanvangen of eindigen met de woorden Besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hetzij voluit geschreven,
hetzij afgekort tot B.V. (art. 57b);
b) aandelen op naam, aandeelbewijzen zijn verboden, de aandelen zijn
registeraandelen (art. 57);
c) er moet een aandelenregister zijn (art. 57k); zie omtrent b) en c)
verder § 10;
d) certificering van aandelen blijft mogelijk, maar certificaten aan
toonder mogen niet worden uitgegeven; zolang dergelijke certificaten
in omloop zijn, kunnen de aan de aandelen verbonden rechten niet
worden uitgeoefend (art. 57p);
e) de overdracht (levering) van aandelen is iets anders geregeld dan de
overdracht van aandelen op naam bij een n.v. (zie verder, §I I);
f) de aandelen zijn niet vrij overdraagbaar. (zie verder, § I2);
g) tot de algemene vergadering worden de aandeelhouders en de
houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam opgeroepen per brief met vermelding van de
agenda (art. 58); het is dus niet mogelijk - zoals bij de n.v. - te
verwijzen naar een agenda, neergelegd ten kantore der vennootschap;
artikel 58a staat toe de aandeelhouders statutair een meldingsplicht
op te leggen.

§

10.

Aandelen, aandeelhoudersregister

Zoals reeds werd opgemerkt luiden de aandelen in het kapitaal der
vennootschap op naam. Niet aileen zijn toonderaandelen verboden,
(r)

WIERSMA,

K., T.P.R., 1971, 387 e.v.

maar ook is het niet toegelaten van de aandelen op naam bewijzen
uit te geven. De wetgever is bevreesd, dat leken de aandeelbewijzen
zouden zien als vrij verhandelbare stukken.
Het bestuur van de vennootschap houdt een register, waarin de namen
en adressen van aile houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Dit register wordt
regelmatig bijgehouden en daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
Het is een begrijpelijke zaak, dat de aandeelhouder enig bewijs van zijn
aandeelhouderschap in handen wil hebben. De wet komt daaraan
tegemoet door te bepalen dat het bestuur hem, op zijn verzoek, een
uittreksel uit het register verstrekt, voor zover het zijn aandelen betreft.
Het behoeft geen betoog, dat dit uittreksel geen verhandelbaar stuk is.
Het zou praktisch zijn dit op het uittreksel te vermelden.
Het is de aandeelhouders toegestaan het register in te zien. Wanneer
niet-volgestorte aandelen zijn uitgegeven, heeft ieder- ook een nietaandeelhouder - het recht van inzage wat betreft de gegevens omtrent
die niet volgestorte aandelen, terwijl op aanvrage een afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt verstrekt (zelfde regeling als voor de
n.v., zie artikel 39).
Het aandelenregister is geen openbaar register in de zin van het Ontwerp derde hoek nieuw Ned. B. W., ook niet wanneer het gaat om
niet-volgestorte aandelen. Anders t.a.v. onroerend goed, schepen e.d.,
wordt het aandelenregisterniet door hetopenbaar gezag bijgehouden(x).
Bescherming van derden, die te goeder trouw op het register afgaan,
zou ik niet durven verdedigen. Een geldschieter, die krediet verleent
tegen pandrecht op registeraandelen, afgaande op het feit, dat de aandelen - blijkens een hem overgelegd uittreksel - zijn geboekt op
naam van de debiteur, kan m.i. bedrogen uitkomen.
Het aandelenregister is niet constitutief in die zin dat het beoogde
rechtsgevolg (overdracht e.d.) eerst intreedt door de boeking in het
register. In het oorspronkelijke ontwerp was dit enigszins anders t.a.v.
de levering van aandelen. Deze geschiedde (hetzij door de betekening
van de akte van levering aan de vennootschap, hetzij) door aantekening
van de levering in het register. Het is toe te juichen dat men van dit
systeem is afgestapt. De praktijk leert immers dat aandelenregisters

(1) Zie: MEIJERS in zijn Toelichting op artikel 3.1.1.10 ontw. nieuw Ned. B. W., biz. 169.
Op grond daarvan constateert hij dat een aandelenregister geen openbaar register is, ook
al zou iedere belanghebbende het kunnen raadplegen.
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dikwijls 6f slordig worden bijgehouden, 6f zelfs - ofschoon voorgeschreven- ontbreken.
De bewijskracht van het register is een moeilijke zaak. Zij is bij de
parlementaire behandeling van de wet b.v. niet aan de orde geweest
en wij zijn dus aangewezen op de algemene beginselen van het bewijsrecht. Welk bewijs kan een aandeelhouder tegenover de vennootschap
aan het register ontlenen ? Men zal moeten onderscheiden. Indien de
boeking- wat de statuten meestal zullen voorschrijven- is bekrachtigd door de handtekening van een daartoe blijkens de statuten bevoegd
persoon (bijv. bestuurder of commissaris), client aan de boeking- als
onderhandse akte- volledige bewijskracht te worden toegekend. De
vennootschap zal de ingeboekte aandeelhouder als zodanig moeten
accepteren, uiteraard behoudens tegenbewijs. Niet anders is het m.i.,
als slechts het register- en niet de boeking afzonderlijk- namens
de vennootschap van de vereiste handtekening(en) is voorzien.
Ontbreekt iedere ondertekening dan staat het, ingeval van geschil, de
rechter vrij aan de boeking zodanige bewijskracht toe te kennen als hij
zal vermenen te behoren, tenzij de boeking betreft een door de aandeelhouder gedane starting op zijn aandelen. In dat gevallevert de boeking
volledig bewijs op ten voordele van de aandeelhouder (art. 1918 Ned.
B.W.), wederom behoudens tegenbewijs (1).
Bij het bovenstaande ging het om het geval, dat de aandeelhouder zich
op een boeking in het register beriep. Ook het omgekeerde is denkbaar,
bijv. de vennootschap spreekt iemand, die als aandeelhouder is ingeschreven, aan tot volstorting van zijn aandelen, en deze ontkent aandeelhouder te zijn. Welk bewijs levert de boeking op ? M.i. vrije
bewijskracht en wel onverschillig of boeking en/of register al dan niet
van de zijde der vennootschap door een handtekening zijn bekrachtigd,
al zal een dergelijke bekrachtiging of het ontbreken daarvan de oordeelvorming van de rechter kunnen bei'nvloeden.
Het niet hebben van een register of het niet regelmatig bijhouden van
het register !evert een economisch delict op en is derhalve strafbaar.
Ook civielrechtelijk zal het bestuur (de vennootschap) aansprakelijk
zijn. De vraag, hoever deze aansprakelijkheid gaat, is niet eenvoudig.
(1) Omtrent de betekenis van registers in artikel 1918 Ned. B.W.- te vergelijken met
artikel 1331 van het Belg. B.W., waarbij opvalt dat dit artikel spreekt van huiselijke registers
en papieren, terwijl de tekst van artikel 1918 luidt: registers en huiselijke papieren- bestaat
verschil van gevoelen. Zie : ANEMA-VERDAM, 1953, biz. 202 e.v. en ScHELTEMA, Nederlandsch
burgerlijk bewijsrecht, 1939, biz. 228 e.v. Wie het aandelenregister daar niet onder rangschikt en terugschrikt voor een analogische toepassing van het artikel, valt terug op de vrije
bewijskracht. Vee! verschil zal dat m.i. niet maken, daar de rechter- bijzondere omstandigheden daargelaten - wel spoedig geneigd zal zijn aan de aantekening in het register dat
de aandeelhouder aan zijn stortingsplichtheeft voldaan, volledige bewijskracht toe te kennen.

Bij een overdracht van aandelen bv. zal het bestuur de inhoud van de
akte van levering aan een globaal onderzoek moeten onderwerpen en
misschien zelfs moeten nagaan of de handtekeningen echt zijn (een
voorzichtig bestuur zal legalisatie eisen). Met de rechtstitel heeft het
bestuur in het algemeen niet te maken, hoezeer oak t.a.v. aandelen
het causale stelsel geldt. Macht echter uit de akte van overdracht
blijken dat de titel ongeldig is - bijv. de onderhandse akte van overdracht houdt tevens een, wegens vormgebrek, nietige schenking in - ,
dan is m.i. het bestuur (de vennootschap) aansprakelijk wanneer tengevolge van de onjuiste overboeking door iemand schade wordt
geleden (1).

§

11.

Levering (overdracht)

Voor de levering van aandelen, aldus artikel 57m, lid I, is vereist een
akte van levering en betekening van die akte aan de vennootschap of
schriftelijke erkenning der levering door de vennootschap op grand
van overlegging aan de vennootschap van die akte. Indien het betreft
niet volgestorte aandelen kan de erkenning slechts geschieden, wanneer er een akte van levering met vaste dagtekening is (dus een notariele akte of een geregistreerde onderhandse akte). Tenslotte bepaalt
het artikel in het tweede lid, dat het eerste overeenkomstige toepassing
vindt op de toebedeling van aandelen bij scheiding van enige gemeenschap.
Herhaald mage worden dat de overboeking in het register, ofschoon
door de wet voorgeschreven, slechts administratieve betekenis heeft.
Het in sommige landen geldende semi-constitutieve systeem, dat de
eigendom tussen partijen terstond overgaat, maar t.a.v. de vennootschap en derden eerst door de aantekening in het register (zo bijv. Belgie
heeft de Nederlandse wetgever niet gevolgd. M.i. terecht. De relatieve
eigendom is een vrij duistere fi.guur en bran van menige kwestie.
Wat de levering door betekening der akte van overdracht betreft loopt
het artikel gelijk met het corresponderende artikel 39a, hetwelk de
levering van aandelen op naam in een n.v. regelt. Wat de schriftelijke
erkenning betreft lopen de regelingen uiteen. Bij de n. v. is in dat geval
geen akte nodig, bij de b.v. wel. Het laatste systeem is terwille van de
rechtszekerheid te prefereren. Opgemerkt worde, dat de erkenning
geschiedt op grand van een overgelegde akte. De overlegging is dus een

(1) Omtrent het aandelenregister, zie nog: HAARDT, W. L., T.V.V.S., 1972, I6f2o,
Het kladboek van ]antje.
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essentiale van de levering. Vindt wel schriftelijke erkenning, maar geen
overlegging plaats, zo is de levering nietig (1).
Het is gewenst dat de akte van levering tevens de titel der levering
inhoudt (verkoop ,legaat, enz.) maar no dig is het niet. Wei is nodig een
ondertekening zowel door de vervreemder als door de verkrijger.
Voor de cessie ingevolge artikel668 Ned. B.W. wordt echter doorgaans
anders geleerd (2).
Of het toegelaten is de erkenning door de vennootschap in de akte zelf
op te nemen- gelijk tot dusverre bij levering van n.v.-aandelen op
naam gebruikelijk was- is op grand van de wettekst twijfelachtig (3).
Het verdient aanbeveling - de wet zwijgt erover - dat de vennootschap een afschrift van de aktevan levering en van de aktevan erkenning
in haar archief bewaart, gelijk dat zal geschieden met het deurwaardersexploot, ingeval van betekening.

§

12.

De blokkering

Zoals gezegd heeft de Nederlandse wetgever de beslotenheid van de
vennootschap in hoofdzaak gezocht in de verplichting om de vrije
overdraagbaarheid der aandelen te beperken. Men moet in de statuten
een blokkeringsregeling opnemen. De wet heeft daarbij de keuze
gegeven uit twee mogelijkheden.
De eerste bestaat hierin, dat de aandeelhouder voor de overdracht,
wil zij geldig zijn, de goedkeuring behoeft van een bij de statuten
daartoe aangewezen orgaan der vennootschap (art. 57l, lid 3). Dit
orgaan kan zijn de algemene vergadering van aandeelhouders, het
bestuur van de vennootschap, de raad van commissarissen, of de vergadering van prioriteitsaandeelhouders. Deze worden algemeen als
organen van de vennootschap aangemerkt. Of er oak nag andere organen denkbaar zijn wordt in het midden gelaten (de ondernemingsraad
is het m.i. niet (4). De overdracht moet plaatsvinden binnen drie
maanden nadat de goedkeuring is verleend.
Wat gebeurt er indien de goedkeuring wordt geweigerd ? Dit kan er
niet toe leiden, dat de aandelen onoverdraagbaar worden. De wet zegt
immers (art. 57 I, lid 7) dat beperking van de overdraagbaarheid van
(1) Enigszins aarzelend: BouKEMA-LOWENSTEYN, biz. 18/9. Men kan instemmen met hun
suggestie om de erkenning op de akte van overdracht te stellen.
(2) AssER-BEEKHUis, Zakenrecht, Algemeen deel, 1957, biz. 193.
(3) Zie ook boven, noot (1),
(4) In dezelfde zin, naar het mij voorkomt: Van der Grinten, wanneer hij zegt, dat de
ondernemingsraad geen bevoegdheden heeft t.a.v. de vennootschap als kapitaalsassociatie
(VAN DER G&INTEN, Supplement, biz. 83).

de aandelen niet zodanig kan geschieden, dat die overdraagbaarheid
onmogelijk of uiterst bezwaarlijk wordt gemaakt. Welnu, weigering
van de goedkeuring heeft geen effect - en wordt als een goedkeuring aangemerkt - indien het betreffende orgaan van de vennootschap niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de
verzoeker opgave doet van een of meer gegadigden, die bereid zijn alle
aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen
contante betaling te kopen.
De andere mogelijkheid is de zg. aanbiedingsregeling. De statuten
kunnen bepalen, dat de aandeelhouder, die een of meer aandelen wil
vervreemden, deze eerst moet aanbieden aan zijn mede-aandeelhouders (art. 57l, lid 4). Daarbij kan nog worden bepaald, dat, zo de
mede-aandeelhouders het aanbod niet aanvaarden, het aanbod moet
geschieden aan andere gegadigden, aangewezen door een bij de statuten
daarmee belast orgaan der vennootschap.
Zowel voor de toepassing van het derde lid als voor die van het vierde
lid geldt, dat de b.v. zelf slechts gegadigde kan zijn met instemrning
van de aandeelhouder. De ratio hiervan is, dat verkoop aan de vennootschap in bepaalde gevallen zeer onaangename fi.scale consequenties
kan hebben.
Voor de aanbieder is het natuurlijk belangrijk, welke prijs hij voor zijn
aandelen kan maken. Omtrent de prijsvaststelling zullen de statuten
een regeling moeten bevatten, zodanig, dat de vaststelling geschiedt
door een of meer onafhankelijke deskundigen (art. 57 1, lid 5).
De aanbieder is bevoegd zijn aanbod in te trekken indien hetzij de
gegadigde, hetzij de prijs hem niet bevalt. Mochten niet alle aandelen
waarop het aanbod betrekking heeft tegen contante betaling worden
gekocht, dan zal de aanbieder de aandelen binnen drie maanden nadat
de gegadigde en prijs hem bekend zijn geworden, vrijelijk mogen
overdragen.
De blokkeringsregeling zal in de statuten moeten worden uitgewerkt.
Aanvullende bepalingen zijn toegelaten. Zo zal men bijv. de maatstaven kunnen noemen, welke de deskundige bij de waardebepaling der
aandelen zal moeten in acht nemen. Niettemin zal gewaarborgd moeten zijn, dat de aanbieder een prijs ontvangt, gelijk aan de waarde van
zijn aandelen.
Het ligt voor de hand dat men de wettelijk voorgeschreven blokkade
niet mag verzwakken. Een bepaling bijv., dat de aandelen vrij mogen
worden gecertifi.ceerd - certifi.cering houdt immers eigendomsoverdracht aan het administratiekantoor in- is ni'et toelaatbaar.
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Wel mag de blokkade worden verscherpt, mits men zich houdt aan het
wetsvoorschrift dat de overdracht daardoor niet onmogelijk of uiterst
bezwaarlijk wordt. Een op de wet gegrond voorbeeld daarvan is het
volgende : de wet noemt in artikel 57, lid 1 een aantal personen op,
aan wie men vrijelijk kan overdragen. Het zijn de echtgenoot van de
aandeelhouder, zijn bloed- en aanverwanten, in de rechte lijn onbeperkt en in de zijlijn in de tweede graad - en zelfs tot in de vierde
graad als de statuten zulks bepalen - een mede-aandeelhouder en de
vennootschap. De wet zegt erbij, dat de statuten deze bevoegdheid
mogen beperken of uitsluiten. Het komt mij voor, dat zeer vaak de
bevoegdheid zal worden uitgesloten om vrijelijk over te dragen aan
mede-aandeelhouders en aan de vennootschap. Zulk een overdracht
kan immers een wezenlijke verandering brengen in de onderlinge verhouding tussen de aandeelhouders.
Een andere, niet door de wet genoemde, verscherping van de blokkering kan hierin bestaan, dat de statuten aan de aandeelhouders
kwaliteitseisen stellen. Een voorbeeld daarvan treft men aan bij de
advocaten-b.v.- sinds kort in Nederland door het Departement toegestaan, evenals de advocaten-n.v. - wier statuten inhouden dat,
behoudens dispensatie, slechts advocaten, ingeschreven bij een Nederlandse rechtbank, aandeelhouder kunnen zijn.
Bij de behandeling van de wet is komen vast te staan, dat evenals
vroeger bij de n.v., aanbiedingsplichten kunnen worden geschapen.
Dit kan o.a. te pas komen bij overlijden van de aandeelhouder.
Dit betekent dat de wet zich niet ingelaten heeft met eigendomsovergang van aandelen, anders dan door overdracht. Indien de statuten
niets daaromtrent behelzen zal - anders dan in Belgie - degene, die
de aandelen erft, deze mogen behouden, ook al behoort hij niet tot de
groep der zoeven genoemde gebeneficieerden. Statutair kan echter
worden geregeld, dat erfgenamen, althans bepaalde erfgenamen, de
aandelen aan de mede-aandeelhouders moeten aanbieden. In een
regeling daaromtrent is men vrij.
Nag een opmerking. Vermeld werd dat de wet twee blokkeringsmogelijkheden kent : die van de goedkeuring en die van de aanbieding.
De wet laat echter toe, dat men deze regelingen als het ware mengt.
Zo zal men bijv. ten aanzien van de prioriteitsaandelen de toestemmingsregeling kunnen kiezen, en voor de gewone aandelen de aanbiedingsregeling. Ook is het toegelaten subsidiair de toestemmingsregeling in te
schakelen voor het geval bij aanbieding de aandelen niet of slechts voor
een gedeelte worden afgenomen.

Teneinde dit artikel binnen de perken te houden, laat ik verdere
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beschouwingen over de blokkering achterwege. Wie er meer van wil
weten raadplege het praeadvies van Lubbers en Scholten, en het
artikel van Westbroek, vermeld in noot (!) op blz. 382.
Wat het Departement van Justitie toelaatbaar acht, blijkt uit de
nieuwe Departementale richtlijnen, die onlangs verschenen en bij de
Staatsuitgeverij in Den Haag verkrijgbaar zijn. Deze richtlijnen werden in T.V.V.S. (1972, afl. 3/4) van commentaar voorzien door
Westbroek en in het maandblad de Naamlooze Vennootschap (1972-73,
7 e.v.), door schrijver dezes.

§ 13. Bijzondere overdrachten, vruchtgebruik, pandrecht
Reeds vermeldde ik, dat de blokkering der aandelen iedere overdracht
raakt, onverschillig welke rechtstitel (causa) er aan ten grondslag ligt.
Meestal zal het verkoop en koop of schenking zijn, maar het lijkt zinvol enige aandacht te wijden aan sommige overdrachten (beter:
rechtstitels) van meer buitenissige aard, waarbij, in iets verder verband,
ook de vestiging van zakelijke rechten op aandelen kan worden betrokken.
A. CERTIFICERING

In Nederland erkent men de figuur, dat eenaandeelhouder zijn aandelen ten titel van beheer aan een administratiekantoor (A.K.), gewoonlijk een stichting of een n.v. of b.v., in eigendom overdraagt tegen toekenning van certificaten. Het A.K. wordt juridisch eigenaar, de exaandeelhouder, nu certificaathouder, behoudt de economische eigendom. Het A.K. heeft dus het stemrecht en ontvangt de dividenden,
maar deze moet het afdragen aan de certificaathouder. Het lijdt geen
twijfel, dat- hoezeer aan de certificering redelijke, voor de vennootschap aanvaardbare, motieven ten grondslag kunnen liggen, bijv. de
bevordering van de continui:teit van de onderneming - de overdracht
aan het A.K. onder artikel 57 1 valt en derhalve de blokkeringsregeling
in werking treedt. Dat is ook juist, want de beslotenheid van de b.v.
zou worden doorbroken indien de overdracht vrij was en de aandeelhouders zouden moeten dulden dat plotseling het wildvreemde A.K.
op de algemene vergadering verscheen en daar - wie weet - met een
meerderheidspakket de dienst zou uitmaken. Om nag te zwijgen over
het geval dat de bewuste aandeelhouder zelf de stichting A.K. opricht,
daarvan enig bestuurder wordt en vervolgens certificaten en bestuurszetel afstaat aan een willekeurige buitenstaander.
B. DECERTIFICERING

Een certificering kan ongedaan worden gemaakt. Het A. K. draagt dan
de aandelen ten titel van decertificering in eigendom over aan de
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certificaatshouder(s) met intrekking van de certificaten. Ook deze
overdracht moet naar letter en strekking worden aangemerkt als een
welke onder de blokkeringsregeling valt. Indien de oorspronkelijke
aandeelhouder op het ogenblik der decertificering nog aile certificaten
bezit, zou wellicht tegen een vrijstelling geen bezwaar zijn te maken
(de verloren zoon is weer thuis !), maar anders wordt de situatie als hij
zijn certificaten - die niet geblokkeerd zijn, althans niet geblokkeerd
behoeven te worden - aan vreemden zou hebben verkocht. Door de
decertificering (gangbaar is het woord : royering) vrij te laten zouden
buitenstaanders in de b.v. kunnen worden binnengesmokkeld.
C. LEGAAT

Legaat is in Nederland lange jaren beschouwd als een afzonderlijke
wijze van eigendomsverkrijging. De legataris werd · eigenaar van de
gelegateerde zaak door en bij het overlijden van de erflater. Naar
tegenwoordig inzicht is het legaat slechts een titel van eigendomsovergang, te effectueren door de erfgenaam of de executeur, die de eigendom van de gelegateerde zaak aan de legataris overdraagt (Ievert).
Het is buiten kijf, dat volgens geldend recht deze overdracht onder de
hoede staat van de blokkeringsregeling, maar de vraag is gewettigd of
de wetgever, die de overgang krachtens erfrecht (dus op de erfgenamen) vrij liet, er wijs aan heeft gedaan die vrijheid aan het legaat te
ontzeggen. Waarom moet bv. de beschikking: ,ik legateer mijn
aandelen aan erfgenaam A., in mindering van zijn erfportie" (niet
vrij) anders behandeld worden dan de beschikking : ,ik leg mijn
erfgenamen de last op mijn aandelen aan erfgenaam A. toe te scheiden"
(vrij)? Er is geen redelijk motief verschil te maken tussen intestaatverkrijging, verkrijging krachtens erfstelling en verkrijging krachtens
legaat. Of de wetgever blokkere - behoudens uitzonderingen voor
echtgenoot, kinderen enz.- aile verkrijgingen, ofhij late ze aile vrij.
Wetswijziging is gewenst.
D. TOEBEDELING Bl] SCHEIDING

Nog steeds is de boedelscheiding declaratif de propriete. De toebedeling van aandelen aan een erfgenaam houdt geen overdracht in, de erfgenaam , wordt geacht onmiddellijk te zijn opgevolgd in de hem toebedeelde ... goederen" (art. 1129 B.W.). De blokkeringsregeling
werkt dus niet. Onder het nieuwe B.W. zal het m.i. niet anders zijn
(zie artikel 3·7·I.I4a, lid 2, in het gewijzigd antwerp).
E. OVERDRACHT TOT ZEKERHEID

Sinds een tweetal door de Hoge Raad gewezen arresten (I) geldt in
(1) Hoge Raad, 25 januari 1929, N. ]., 1929, 616; -HogeRaad,21 juni 1929, N.j., 1929, 1096.
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Nederland als ongeschreven recht, dat de schuldenaar hem toebehorende zaken aan zijn crediteuren in eigendom kan overdragen tot
meerdere zekerheid van de voldoening van zijn schuld (1). Wordt deze
overdracht, wanneer het om aandelen in een b.v. gaat, door artikel 57l.
geblokkeerd ? Naar de letter zeer zeker, maar naar de strekking ? Ik
twijfel. Men kan redeneren : de schuldenaar wil zijn eigendom niet
blijvend afstaan, gelijk bij verkoop, de aandelen keren tot hem terug
als hij de schuld aflost en in het onverhoopte geval dat hij in gebreke
blijft, moet de schuldeiser, naar de meeste schrijvers leren, met inachtnerning van de regels van pandrecht, de aandelen verkopen (2).
Welnu, eerst op dat ogenblik valt de overdracht onder de greep van
artikel 57 1 en dat is voldoende (vgl. F). Een plausibele redenering,
maar staat daar niet tegenover, dat de schuldeiser, juridisch eigenaar
geworden van de aandelen, binnendringt in de gesloten kring der
aandeelhouders en stem kan uitbrengen in hun algemene vergadering ?
De kracht van deze tegenwerping mag niet worden onderschat maar
toch client opgemerkt, enerzijds dat de schuldeiser krachtens de
fiduciaire verhouding bij het uitbrengen van zijn stem emstig rekening
moet houden met de belangen van zijn schuldenaar, de economische
eigenaar, anderzijds dat een schuldenaar, geen eigendom tot zekerheid
- overdragend, aati zijn: schuldeiser een volmacht kan geven om zijn
aandeelhoudersrechten, inclusief het stemrecht, uit te oefenen. Na
enige aarzeling zou ik derhalve willen aannemen, dat overdracht tot
zekerheid van b.v.-aandelen vrij kan geschieden.
F. PANDRECHT

Vestiging van pandrecht heeft niet de belangstelling gehad van de
Nederlandse b.v.-wetgever. Een speciale regeling ontbreekt, men is
dus aangewezen op de algemene regeling van artikel 1199 B.W.,
volgens hetwelk het pandrecht op b.v.-aandelen- immers onligchamelijke roerende zaken - wordt gevestigd door kennisgeving der verpanding aan de vennootschap. Overdracht vindt niet plaats, de pandgever
blijft eigenaar en behoudt het stemrecht (3), de pandhouder doorbreekt niet de gesloten kring der aandeelhouders. T erecht dus, dat wij
met de blokkering niet te maken hebben. Pandrecht in ruste doet geen
kwaad. Anders wordt het als de pandhouder tot actie overgaat, nl.
(1) Het antwerp nieuw Ned. B.W. bant de eigendomsoverdracht tot zekerheid uit (art•
3·4·2.2., lid 3).
(2) Zie o.a.: AssER-VAN OvEN, Zakenrecht, Bijzonder deel, 1967, biz. 105 e.v.
(3) VANDER GRINTEN, Handboek, 1968, biz. 263; zo ook gewijzigd antwerp nieuw Ned.
B.W. artikel 3.9.2.8., maar met de toevoeging dat de pandhouder anders kan bedingen,
tenzij zulk een beding in de statuten is uitgesloten.

wanneer hij gaat executeren, d.w.z. de aandelen gaat verkopen; dan
zal hij de blokkeringsregeling moeten naleven. Aldus ook de toelichting
op het gewijzigd ontwerp nieuw Ned. B. W. ad artikel 3·9·2.8.
De wet schrijft niet voor, dat het pandrecht in het aandelenregister
moet worden aangetekend, hetgeen te betreuren is.
G. VRUCHTGEBRUIK

De meeste vruchtgebruiken vinden hun oorsprong in een testament,
de erflater legateert het vruchtgebruik (art. 1004 Ned. B.W.). Het
legaat is - zie hierboven sub C - de rechtstitel op grond waarvan het
vruchtgebruik wordt gevestigd. In analogie van artikel 57 m zal dat
geschieden door middel van een akte, gevolgd door betekening aan of schriftelijke erkenning door- de vennootschap. Is in deze vestiging
een overdracht te zien, in de zin van art. 57 1, zoals dat op het ogenb1ik luidt (zie de slotzin van C) ? Voor de bevestigende beantwoording
van deze vraag zou men een beroep kunnen doen op een arrest van de
Hoge Raad (1). De Hoge Raad besliste dat vestiging (uit vrijgevigheid)
van een erfdienstbaarheid om niet, een schenking is van een goed in de
zin van artikel 1703 Ned. B.W., immers afstand van een vermogensbestanddeel dat tot dusverre weliswaar geen afzonderlijk rechtsbestaan
had, maar toch latent in het vermogen van de schenker aanwezig was.
Vooropstellende dat de wetgever het probleem van het vruchtgebruik
in het geheel niet heeft gezien, zou ik willen stellen, dat afstand van het
vruchtgebruik ter gelegenheid van de vestiging, zo al een overdracht,
niet is een overdracht in de zin van artikel 57 1. Blijkens de tekst van dat
artikel gaat de wet er van uit, dat de aandelen worden overgedragen en
niet een stukje ervan, een in de aandelen sluimerend vruchtgebruik.
Het zijn dan ook de aandelen, we1ke de aandeelhouder ingevolge het
derde lid aan de daarbedoelde gegadigden en ingevo1ge het vierde lid
aan de reflecterende aandeelhouders, c.q. andere gegadigden, kan of
moet overdragen. Ook volgens zijn strekking mist artike1 57 1 toepassing. Vestiging van vruchtgebruik door een aandeelhouder deert
de andere aandee1houders niet, hun gesloten kring wordt niet doorbroken. Het is hun om 't even wie het dividend toucheert. Zij zien de
vruchtgebruiker niet op hun vergaderingen, daar immers het stemrecht
bij de aandeelhouder b1ijft (2). Vo1gens sommigen (3) kan bij de vesti(1) Hoge Raad, 3 april 1914, N.J., 1914, 661.
(2) Aldus, enigszins aarzelend : VAN DER GRJNTEN, Handboek, 1968, biz. 265/6, met ver-

melding van verdere litteratuur. Het gewijzigd ontwerp nieuw Ned. B. W. kent het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, tenzij anders is bepaald bij de vestiging van het vruchtgebruik of, indien het een aandeel op naam betreft, in de statuten van de vennootschap
(art. 3.8.17 a.).
(3) Zie vorige noot.
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ging van het vruchtgebruik anders worden bepaald, maar daartegen
kan men zich wapenen door bij de statuten zo'n clausule te verbieden
(vgl.: artikel 3.8.17a gewijzigd ontwerp, Nieuw Ned. B.W.). Blijft de
kwestie van de stockdividenden en de bonusuitgiften, voorzover
vruchten en dan toevailende aan de vruchtgebruiker. Inderdaad zou
daardoor de vruchtgebruiker min of meer clandestien het gezelschap
der aandeelhouders kunnen binnendringen. Wil men dit voorkomen gouverner c' est prevoir - dan bepale men in de statuten dat in zulk
geval de nieuwe aandelen bij de bloot-eigenaar-aandeelhouder komen
onder de verplichting de vruchtgebruiker schadeloos te steilen.

§ 14. De deskundige of accountant
De registeraccountant of een daarmee gelijkgestelde buitenlandse deskundige is krachtens wetvoorschrift verplicht bij de n.v. Zijn taak is
de balans en de winst- en verliesrekening en de toelichting te onderzoeken en daarover verslag aan de algemene vergadering van aandeelhouders uit te brengen (art. 42a). Zijn verslag- nu het stuk niet voor
de kapitaalverschaffers maar voor derden is bestemd, terecht door de
wet in artikel 42c genoemd verklaring - wordt met de jaarrekening
bij het Handelsregister gedeponeerd.
Voor de besloten vennootschap schrijft de wet, in het algemeen, geen
registeraccountant voor. Zij spreekt van een deskundige, die evenals de
registeraccountant bij de n.v. tot taak heeft de jaarrekening te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen, maar deze deskundige komt
er aileen, wanneer de algemene vergadering van aandeelhouders het
verlangt of wanneer de statuten het voorschrijven (art. 57 s).
Zo is de algemene regel. Er zijn echter twee gevailen, waarin de wet het
onderzoek en het verslag van een deskundige, en wel een registeraccountant - of een daarmee gelijkgestelde buitenlandse deskundige
- voorschrijft, te weten wanneer het geplaatste kapitaal van de
vennootschap vijfhonderdduizend gulden of meer is of wanneer de
vennootschap verplicht is hetzij haar voiledige jaarrekening, hetzij
aileen de balans met toelichting bij het Handelsregister te deponeren.
Deze laatste gevailen spreken voor zichzelf. Publikatie van de gehele
of gedeeltelijke jaarrekening heeft aileen zin, indien zij door een
accountant is gecontroleerd en deze omtrent zijn bevindingen een,
bij het Handelsregister gedeponeerde verklaring heeft uitgebracht. De
restrictie die de wet maakt met het oog op eventuele toepassing van
artikel38a van de Wet Jaarrekening (1) komt nog aan de orde.
(I) Wet op de jaarrekening van ondernemingen van IO september I970, Stb. 4I4, in Werking getreden op I mei 197I.

§ 15. De b.v. en de publikatieplicht
Wij komen thans aan een zeei:' belangrijk punt, de publikatieplicht.
De lezer begrijpt wat daarmee wordt bedoeld : de verplichting om
bepaalde financiele gegevens te deponeren bij het Handelsregister.
Welnu, de vuistregel is dat de b.v. in het geheel niet behoeft te publiceren. Er zijn echter uitzonderingen. Besloten vennootschappen, wier
bedrijf is of mede is het opnemen van gelden van derden (kortweg de
banken), of die het verzekeringsbedrijf uitoefenen zijn aan dezelfde
publikatieplicht onderworpen <J.ls de naamloze vennootschap, derhalve
verplicht depot bij het Handelsregister van de balans en de winst- en
verliesrekening met toelichting, met bijgevoegde accountantsverklaring. Hetzelfde geldt wanneer de vennootschap schuldbrieven (obligaties) aan toonder heeft uitstaan dan wel certificaten aan toonder van
door haar uitgegeven schuldbrieven op naam in omloop zijn (art. 57u).
De bedoeling is duidelijk. Het zijn de vennootschappen, die een beroep
doen op het publiek. Daaraan client onmiddellijk een waarschuwing te
worden vastgeknoopt : wanneer een n.v. obligaties aan toonder heeft
uitgegeven en haar rechtsvorm wil omzetten in die van een besloten
vennootschap, ontloopt ze daarmede niet de onbeperkte publikatieplicht, die zij als n.v. zou hebben. Vervroegde aflossing van de obligaties - aangenomen dat de leningsvoorwaarden dit toestaan - of, met
medewerking der obligatiehouders, omzetting der stukken in obligaties op naam, is de remedie.
Een tweede uitzondering op de regel, dat de b. v. niet behoeft te
publiceren, geldt voor de, wat ik - ter onderscheiding van de grote
structuurvennootschap - zou willen noemen, middelgrote b.v.
Daaronder is dan te verstaan de vennootschap waarvan de som der
activa volgens de balans met toelichting tenminste acht miljoen
bedraagt en die tevens op de balansdatum tenminste 100 arbeiders in
dienst heeft, met inbegrip van de arbeiders in dienst van alle, in
Nederland gevestigde, vennootschappen, waarin de b.v. voor eigen
rekening rechtstreeks of middellijk voor meer dan de helft van het
geplaatste kapitaal deelneemt. Dergelijke vennootschappen moeten
haar balans met toelichting (waarbij gevoegd wordt de verklaring van
de accountant) bij het Handelsregister deponeren, niet echter de winsten verliesrekening, zodat derden onkundig blijven van de financiele
resultaten van de exploitatie der onderneming (art. 57v.).
De balans moet, op een enkele uitzondering na, voldoen aan de
voorschriften van de Wet Jaarrekening. Deze wet laat geen geheime of
stille reserves meer toe. Zij zullen dus meetellen bij de berekening van
de acht miljoen. Twijfel bestaat over de vraag, of men bij een holding
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moet kijken naar de balans van de vennootschap, of naar de geconsolideerde balans. De minister heeft bij de Kamerbehandeling het laatste
betoogd, maar m.i. vindt hij voor dit betoog geen steun in de wet.
Het tellen van het aantal werknemers kan wel eens moeilijkheden
opleveren. Hoe moet het met mensen die voor halve dagen in dienst
zijn ? Hoe staat het met het meisje, dat op haar vrije zaterdag in de
winkel helpt ? Bij het oplossen van dit soort kwesties zal men soepel
te werk moeten gaan. Vast staat echter, dat aileen zij, die in een
arbeidsverhouding staan tot de vennootschap, meetellen, dus de
mensen die met de vennootschap een arbeidsovereenkomst- mondeling of schriftelijk - hebben gesloten. Niet bv. de ,ingeleende"
werknemers.
Dit wat de publikatieplicht van de b.v. betreft volgens huidig recht.
Voor de toekomst kijkt men als in een duistere spiegel. Veel goeds
zal het, gezien het voorstel van de Europese Commissie voor een vierde
richtlijn, niet zijn. Het gaat verder dan het rapport van de Commissie
Elmendorff (1) had gesuggereerd. Troostend is de gedachte, dat wel
enig (of veel) verzet tegen het voorstel- en niet aileen uit Nederland
-mag worden verwacht (2).

§

16~

De omzetting van n.v. in b.v.

Thans komen wij aan een onderwerp dat voor de Nederlanders bijzonder belangrijk is. De mogelijkheid om een bestaande n.v. om te zetten
in een b.v. Verwacht wordt dat vele n.v.'s van de geboden gelegenheid
gebruik zullen maken, teneinde de volledige publikatieplicht van den. v.
te ontgaan. Men verwachtte aanvankelijk tenminste dertigduizend
van zulke omzettingen. Of dit aantal zal worden gehaald is de vraag.
Hoe gaat zo'n omzetting in zijn werk ? Artikel 57f vertelt het ons.
Allereerst moet er een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders komen, waarin tot de omzetting wordt besloten. De
minister heeft gezegd, dat zulk een besluit met volstrekte meerderheid
(r) Zie: De accountant, 1971, 96/ro3.
(2) lnteressant is het vraaggesprek tussen de redactie van het tijdschrift De Neder!andse
onderneming en Mr. E. J. Egbers, voorzitter van de Commissie Jaarrekening V.N.O. en
N.C.W., waarover een verslag in de jaargang 1971, II94/S. De vraag of het, met het oog
op het voorstel vierde richtlijn nog zinvol was een n.v. in een b.v. om te zetten, beantwoordde de heer Egberts als volgt: .,lk geloof dat men met het omzetten van n.v.'s in b.v.'s
gewoon door moet gaan en zich niet door de voorgestelde richtlijn moet Iaten beinvloeden.
Het is nl. helemaal niet zeker dat deze richtlijn in zijn huidige vorm zal worden aanvaard.
De Commissie Jaarrekening van V.N.O. en N.C.W. zal er zeker bij de regering op aandringen ervoor te zorgen, dat het bestaan van de b.v.'s zinvol blijft". Een uitvoerige samenvatting van het Ontwerp vierde richtlijn is te vinden in T.V. V.S., 1972, 1/15. Zij is van de
hand van P. SANDERS. Ook R. BuRGERT besprak het voorstel en wei in het Maandblad voor
accountancy en bedrijfshuishoudkunde, 1972, 34/sr.
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van stemmen kan worden genomen. In zijn algemeenheid is dit niet
juist. Zo kunnen de statuten bepalen dat alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen met een meerderheid van stel
twee derden. Ook wanneer een dergelijke bepaling niet in de statuten
voorkomt, moet men in het oog houden dat ter gelegenheid van de
omzetting de statuten van de vennootschap moeten worden gewijzigd,
immers aangepast aan de voorschriften die de wet geeft omtrent de
besloten vennootschap. Alleen reeds de noodzakelijke wijziging van de
naam der vennootschap (Jansen N.V. wordtJansen B.V.) noopt daartoe. Welnu, in zeer vele statuten kan men lezen, dat voor statutenwijziging een versterkte meerderheid nodig is. Het is duidelijk dat
de omzetting niet doorgaat wanneer deze versterkte meerderheid niet
wordt verkregen, ook al zou het besluit tot omzetting met volstrekte
meerderheid van stemmen zijn genomen.
Nadat de algemene vergadering haar besluiten met de vereiste meerderheid heeft aangenomen, moet van de omzetting en van de statutenwijziging een in de Nederlandse taal verleden notariele akte worden
opgemaakt, die tevens de statuten bevat. Ik teken hierbij aan, dat het
niet nodig is dat de notaris een proces-verbaal maakt van hetgeen in
de algemene vergadering wordt verhandeld. Men kan op de bekende
manier de notulen onderhands maken. Aan de hand van deze notulen
ontwerpt de notaris dan de akte.
Tenslotte is er nog het vereiste, dat de minister zijn verklaring van
geen-bezwaar afgeeft, welke verklaring kan worden verzocht, hetzij
op het antwerp van de notariele akte, hetzij op de akte zelf.
Na het verrichten van al deze formaliteiten is de b.v. geboren. Tach
zijn wij er daarmee nog niet. De aandeelhouders van de n. v. moeten
nog in het aandeelhoudersregister van de b.v. worden ingeschreven.
Tot zolang kunnen zij de aan hun aandelen verbonden rechten niet
uitoefenen. Voor zover aandeelbewijzen zijn uitgegeven, vindt geen
inschrijving plaats dan tegen afgifte van de aandeelbewijzen aan de
vennootschap.
Het niet kunnen uitoefenen van de aandeelhoudersrechten is een
belangrijke zaak. Het betekent immers : geen mogelijkheid om de
algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en aldaar te
stemmen en ook geen uitkering van dividend. Voor wat dat laatste
betreft vindt er slechts een opschorting van rechten plaats. Zodra de
inschrijving heeft plaatsgevonden kan men het achterstallig dividend
- mits niet ouder dan vijf jaar- vorderen.
De inlevering van de oude aandeelbewijzen kan nog wel eens moeilijkheden ondervinden, nl. wanneer aandeelbewijzen zijn zoekgeraakt.
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Wat er dan gebeuren moet is niet duidelijk. Een weg zou zijn om tot
uitgifte van duplicaat-aandeelbewijzen over te gaan die vervolgens
worden ingeleverd. Het komt mij voor dat de praktijk zich op een
eenvoudige manier zal weten te redden.
Moeilijker nog is het geval, dat de statuten weliswaar aandeelbewijzen
kennen, maar niet vaststaat of zij wel of niet zijn uitgegeven (I).
Tensiotte : wil de b.v. werking tegen derden hebben, dan moet zij in
het Handelsregister worden ingeschreven. De secretaris doet daarvan
een mededeiing in de Nederlandse Staatscourant opnemen (art. 30a en
3 I Handeisregisterwet). De publikatie van de statuten in de Staatscourant - vroeger voorgeschreven voor de n.v. - is vervallen.

§ 17. De identiteit
Meermaien is in mijn betoog tot uitdrukking gebracht, dat de naamloze
vennootschap en de besioten vennootschap met beperkte aansprakeIijkheid twee aparte rechtsvormen zijn, wei van eikaar te onderscheiden.
Niettemin neemt men, in navoiging van het buitenland- bijv. Beigie,
art. I 65 Venn. W. - aigemeen aan dat bij omzetting van de ene rechtsvorm in de andere (het is ook mogeiijk een b.v. om te zetten in een n.v.)
de rechtspersoon dezelfde blijft. Men drukt dat zo uit, dat n.v. en b.v.
identieke rechtsfiguren zijn. Bij omzetting verwisselt de rechtspersoon
slechts van omhulsel. De consequentie van deze zienswijze is belangrijk. Bij omzetting gaat geen vermogen over; het onroerend goed, de
machines en alle verdere activa blijven waar ze zijn: in de rechtspersoon. Er wordt niets overgedragen. Met de schulden is het preci~s
eender. De crediteuren behouden hun oorspronkelijke schuldenaar,
de rechtspersoon. Er komt dus ook geen verandering in de positie van
de werknemers. Gesloten arbeidscontracten blijven onverminderd
van kracht. En tenslotte - en dit is wei zeer belangrijk - fiscale
consequenties heeft de omzetting niet. Over dit alles bestaat geen
verschil van mening, gelijk ook herhaaldelijk bij de behandeling van
de wet is gebleken.
Voor de vraag, welke betekenis overeenkomsten, door de aandeelhouders der n.v. gesloten ter aanvulling, resp. ter afwijking van de
statuten, nog hebben na de omzetting van hun n.v. in een b.v., verwijs
ik naar Westbroek (2)

(1) Zie daaromtrent: WEsTBROEK, T.V. V.S., 1971, 277{8.
(2) WEsTBROEK, T.V.V.S., 1971, 319{21.

§ x8. Omzetting ofniet? Het concern

Alles overziende komt het mij voor, dat de meeste besloten vennootschappen (oude stijl) er verstandig aan doen gebruik te maken van de
geboden gelegenheid om over te schakelen op de besloten vennootschap (nieuwe stijl). Het belangrijkste motief is ongetwijfeld het
uitsluiten of de beperking van de publikatieplicht. Nog afgezien biervan- het werd reeds gezegd- kan de b.v.-vorm te verkiezen zijn
met het oog op de latere ontwikkelingen in de E. E. G. Men mag verwachten, dat in de vele richtlijnen die Brussel ons nog zal schenken, de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een milder
oog zal worden bezien dan de naamloze vennootschap.
Bijzondere aandacht verdienen de besloten naamloze vennootschappen in concern-verband. Ik bepaal mij tot het geval dat een in Nederland gevestigde naamloze vennootschaphoudstermaatschappij een of
meer in Nederland gevestigde dochter-n.v.'s heeft, waarin zij 100 %
van de aandelen bezit. De aandelen in de dochters staan op haar
naam en voor dezen bestond derhalve, behoudens een enkele uitzondering, tot dusverre generlei publikatieplicht. Dit gaat veranderen,
daar immers voortaan iedere n.v. tot volledige publikatie is gehouden.
Voor de dochter-maatschappijen is geen uitzondering gemaakt, ook
niet wanneer haar jaarcijfers zijn verwerkt in een gepubliceerde
geconsolideerde jaarrekening van de houdster-maatschappij. Dit valt
te betreuren. Immers, de jaarrekening van een concem-vennootschap
geeft doorgaans geen juist beeld van de situatie. Het beeld, dat de
jaarrekening oproept, dreigt in vele gevallen een vertekend beeld te
zijn. De crediteuren van de dochtermaatschappij zijn, ter bepaling van
hun positie, meer gediend met kennisneming van de geconsolideerde
jaarrekening, dan met inzage van de jaarrekening van de dochter,
waarbij men dan wel als voorwaarde moet stellen, dat de moedermaatschappij zich garant stelt voor de verplichtingen van de dochter.
Omzetting van een dochter-n.v. in een dochter-b.v. heeft redelijke
zin. lmmers, wanneer wij de b.v. die volledig moet publiceren (banken,
enz.) buiten beschouwing laten, is de b.v. in beginsel vrij van publikatie, slechts wanneer zij middelgroot is, is zij gehouden tot publicatie
van haar balans (niet van de winst- en verliesrekening). Maar er is
meer.
Tijdens de behandeling van het wetsontwerp-b.v. is een artikel 57w.
ingevoegd. Dit artikelleert ons - kort samengevat- dat een dochterb.v., wier financiele gegevens in een gepubliceerde geconsolideerde of
samengevoegde jaarrekening zijn verwerkt, zelf niet tot enige publikatie is gehouden. Voorwaarde is wel de garantstelling, hetzij door de

houdster-vennootschap, hetzij- als er een samengevoegde rekening is
- door de samengevoegde vennootschappen, met dien verstande dat
de garantstelling achterwege kan blijven als de dochter-b.v. haar werk~
terrein uitsluitend of nagenoeg uitsluitend buiten het grondgebied van
de lid-Staten der Europese Gemeenschappen heeft (r).
Ik geeftoe dat de garantstelling een bezwaar kan opleveren. Voor hen,
die daar niet van willen, heeft de wet echter een aardige verrassing in
petto. Uit het eveneens later ingevoegde artikel 38a, lid r van de Wet
Jaarrekening volgt immers, dat de dochtermaatschappij b.v., wier gegevens in de vorm van een geconsolideerde of samengevoegde jaarrekening zijn verwerkt, haar jaarrekening niet volgens de eisen van de
Wet J aarrekening behoeft in te richten, mits alle aandeelhouders
akkoord gaan (wat bij een roo %'s deelneming geen bezwaar oplevert).
Dit voert tot de volgende conclusie : indien er geen aansprakelijkstelling is, moet de middelgrote dochter-b.v. weliswaar haar balans publiceren, maar deze kan een mini-balans zijn, uiteraard vergezeld van
een (mini)toelichting en zonder accountantsverklaring indien de vennootschap- hetgeen de wet in artikel57 s permitteert- geen accountant heeft.
Tenslotte herhaal ik een reeds vaker gebezigd argument om de dochter
n. v. orri te zetten in een b.v.: cle waatschijnlijkheid dat in volgende
richtlijnen de b.v. er beter af zal komen dan de n.v.

§ 19. 29 december 1972
In sommige publikaties is de indruk gewekt, dat de omzetting van
een n.v. in een b.v. slechts kan plaatsvinden tot en met 28 december
1972. Dit is niet juist. Ook daarna is omzetting mogelijk. Het misverstand dankt zijn ontstaan aan het feit, dat de volledige publikatieplicht
voor iedere n.v. ingaat op 29 december 1972. Alle op die dag niet in
b.v.'s getransformeerde n.v.'s moeten, indien zij volgens de oude wet
niet reeds publikatieplichtig waren, binnen een maand haar balans en
winst- en verliesrekening met toelichting bij het Handelsregister
deponeren, en wel te rekenen vanaf de balans en winst- en verliesrekening met toelichting over het boekjaar, waarin I I september I970 viel.
De bedoeling is duidelijk. Waar de betreffende regeling op 29 juni 197I
wet werd, heeft men de n.v.'s een termijn van anderhalf jaar gegund
om zich, door omzetting in een b.v., aan de volledige publikatieplicht
(1) Let wel dat in Nederland gevestigde dochter-b.v.'s van een Belgische holding van
artikel 57 niet kunnen profiteren aangezien deze holding in Nederland niet tot publikatie
is gehouden.
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te ontrekken. Dat degene, die niet of niet tijdig omgaat, met terugwerkende kracht moet publiceren, vindt zijn oorsprong in artikel I3,
alinea 2 van de eerste richtlijn.
Wie om wil gaan, wachte nu niet meer. De overbelasting van de notariskantoren en het Ministerie van Justitie zou er toe kunnen leiden,
dat hij niet meer op tijd geholpen werd. Dralen - eens door Fabius
met succes toegepast - zou voor hem fataal kunnen worden.
NASCHRIFT

Het feit dat bovenstaand artikel werd geschreven in april en dat wij
nu 8 maanden verder zijn maakt een kleine aanvulling noodzakelijk.
De overbelasting van de notariskantoren, waarvan het slot rept, heeft
ertoe geleid dat, op aandrang van het notariaat, een wet is tot stand
gekomen (wet van I6 november I972, Stb. 604) welke enig soelaas
biedt. lndien een request tot omzetting en statutenwijziging bij het
Ministerie van Justitie wordt ingediend vo6r I5 december I972 en
de omzetting vo6r I april 1973 plaatsvindt, zal de betreffende naamloze vennootschap, die op 29 december nog de status van naamloze
vennootschap heeft, niet verplicht zijn binnen een maand haar jaarrekening (met terugwerkende kracht) te publiceren. Voor naamloze
vennootschappen die volgens de oude wet reeds tot deponering van
haar jaarverslag bij het Handelsregister waren gehouden, heeft deze
wijzigingswet natuurlijk geen betekenis. Interessant is nog, dat gebleken is, dat het aantal omzettingen ruim 4o.ooo zal bedragen en dat
ook, wat de oprichting van nieuwe vennootschappen betreft, de besloten vennootschap een duidelijke voorsprong heeft genomen op de
naamloze vennootschap. Terwijl in het tijdvak I juli I97I / I november I972 ruim 96oo requesten tot oprichting van b.v.'s bij het Ministerie werden ingediend, bedroeg het aantal requesten tot oprichting
van n.v.'s slechts ruim 280. Vooral de laatste maanden vertoont zich
bij de n.v. een neerdalende lijn. In de maand juni IO requesten, in de
overige maanden sinds I januari minder en in een maand zelfs niet
een request.
Rotterdam, 28 november I972
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RESPONSABILITE LIMITEE AUX PAYS-BAS

Dans differents pays, on connait, a cote de la societe anonyme, une construction
juridique distincte, la societe a responsabilite limitee. II en est ainsi de longue date
dans tousles Etats membres de la C.E.E., a I' exception des Pays-Bas. Aux PaysBas, on n'a jamais eprouve le besoin d'une construction juridique distincte. Le
regime de la societe anonyme - ci-apres designee par S.A. - y etait tellement
souple que cette societe offrait un refuge a la grande comme a la petite entreprise,
ala societe ouverte comme ala societe dite familiale (ou fermee).
C'est }'harmonisation du droit des societes dans le cadre de la C.E.E. qui a apport€:
un changement dans cet ordre d'idees. On peut prevoir, en effet, que les directives
a arrHer par le Conseil des Ministres et liant les Etats membres, comporteront
pour la S.A. des prescriptions plus strictes que pour la societe a responsabilite
limitee. La seule directive elaboreejusqu'ici, la premiere, confirme cette prevision.
C'est ainsi que les Pays-Bas ont decide de suivre l'exemple de leurs partenaires
au sein de la C.E.E. Par la loi du 3 mai 1971, journal o.fficiel286, entree en vigueur
le 29 juin 1971, les Pays-Bas ont introduit la nouvelle forme juridique dans leur
legislation sous l'appelletaion de societe fermee a responsabilite limitee. Ci-apres.
elle sera designee par les lettres S.F. La loi a ete inseree dans le Code de Commerce
plus precisement dans le livre premiel;', titre 3, section 4, done immediatement
apres la section 3 traitant de la S.A. Ce sont les art. 57, 57a a 57w inclusivement,
58, ssa a sSg inclusivement. Les nouvelles regles sont etroitement connexes a
celles de la S.A. "En plus de cent endroits, des dispositions de la section 3 sont
declarees applicables par analogie. Des rares points ou cela n'a pas ete le cas,
seuls les deux principaux sont cites ici. Il y a tout d'abord que les actions sont
toujours nominatives, qu'il ne peut etre emis de certificats d'actions (meme pas de
certificats nominatifs) mais que les actionnaires sont inscrits dans un registre
conserve dans les bureaux de la societe. Le deuxieme point - le plus important est que les actions ne sont pas librement cessibles. Les statuts doivent comporter
des regles dites de blocage. Celles-ci ne peuvent cependant aller jusqu'a rendre
la cession d'actions impossible ou extremement difficile.
Tout comme la S.A., la S.F. est constituee par acte notarie sur lequel ou sur le
projet duquel a ete obtenue la declaration ministerielle d'absence d'objections.
Ce qu'on appelle la surveillance du departement s'etend done egalement a la
constitution de la S.F. II faut relever au passage que depuis peu la declaration
peut egalement etre refusee sur base des intentions ou des antecedents des personneB qui determinent ou contribuent a determiner la politique de la societe.
Les actionnaires peuvent etre aussi bien des personnes physiques que des personnes morales. Sur leur nombre, la loi est muette, sauf qu'il doit y avoir au moins
deux constituants. La reunion de toutes les actions dans une seule main n' est pas
un motif de dissolution de la societe. En ce qui concerne le capital place, il n'est
pas fixe d'exigences. La societe est dirigee par un ou plusieurs directeurs. Tout
comme dans la S.A., la presence d'administrateurs est facultative. Les directeurs
et administrateurs sont nommes par l'assemblee generale des actionnaires. (Pour
la grande S.F. s'appliquent d'autres regles qui ont ete decrites par le professeur
K. Wiersma dans la presente revue, 1971, pp. 387 sq.).
La loi n'interdit pas l'ernission de certificats d'actions dans une S.F., mais il ne
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peut pas etre emis de certificats au porteur. Aussi longtemps que pareils certificats
sont en cours, les droits attaches aux actions ne peuvent etre exerces. Pour le
transfert de la propriete d'actions, il est requis un acte sous seing prive ou notarie
de transfert et la signification de cet acte a la societe ou la reconnaissance du transfert par la societe sur base de la production de cet acte. S'il s'agit d'actions non
liberees, l'acte de transfert doit avoir date certaine (done acte notarie ou acte sous
seing prive enregistre).
Comme il a ete dit, les statuts doivent contenir des regles de bloccage. A cet egard,
on a le choix entre deux possibilites.
La premiere consiste en ce que l'actionnaire, pour que le transfert soit valable, doit
obtenir !'approbation d'un organe de la societe designe a cette fin par les statuts.
Le transfert doit se faire dans les 3 mois de !'approbation. Si !'approbation est
refusee, ce refus vaut egalement approbation a moins que ledit organe ne designe
un ou plusieurs candidats qui sont disposes a acheter, moyennant paiement au
comptant, toutes les actions qui font l'objet de la demande d'approbation.
L'autre possibilite consiste en ce qu'on appelle des regles d'offre. Les statuts
peuvent stipuler que l'actionnaire qui veut aliener une ou plusieurs actions, doit
d' abord les offrir a ses coactionnaires. Il peut etre stipule en outre que si les coactionnaires n'acceptent pas l'offre, celle-ci doit etre faite a d'autres candidats designes
par un organe de la societe charge de cette mission par les statuts.
On peut choisir entre les deux systemes mais on peut egalement les melanger.
Ainsi, il peut etre stipule que le regime de !'approbation s'appliquera aux actions
prioritaires et le regime de 1' offre aux actions ordinaires.
Les statuts doivent assurer la mise en reuvre des regles de blocage, le blocage
legal pouvant etre renforce, non affaibli. Ils doivent prevoir une garantie pour que
1' offrant obtienne le juste prix pour ses actions.
Ne tombe pas sous le blocage, le transfert au conjoint, a certains parents, aux
coactionnaires, a Ia societe, sauf disposition contraire des statuts.
Le legislateur a laisse libre le transfert d' actions par succession. Les statuts
peuvent cependant imposer aux heritiers !'obligation d'offre.
Le titre du transfert de propriete est indifferent. Ainsi, par ex., !'emission de
certificats d'actions - qui constitue, en effet, un transfert de la propriete au
bureau de !'administration - tombera sous le blocage, de meme que le legs qui,
selon les conceptions actuelles, ne procure pas directement Ia propriete mais ne
cree qu'une obligation de livrer la chose leguee en propriete au legataire. La
constitution de droits reels sur les actions (usefruit, droit de gage) n'est pas reglee
par le legislateur. Il y a des lors doute sur la question de savoir dans quelle mesure
pareille constitution est entravee par le blocage prevu par la loi.
En ce qui concerne le registre des actionnaires, il peut etre precise que doivent y
etre mentionnes, le montant verse sur chaque action et la decharge de responsabilite accordee pour versements non encore effectues. L'actionnaire qui veut avoir en
mains une preuve de sa qualite d'actionnaire, peut demander un extrait du
registre en ce qu'ille concerne. Cet extrait ne constitue naturellement pas un titre
negociable.
Le registre n'etant pas tenu par l'autorite publique, il ne constitue pas un registre
public au sens du projet de troisieme livre du nouveau Code civil. Il n'est pas non
plus constitutif en ce sens que la suite juridique recherchee (par ex. un transfert)
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n'intervient que par !'inscription au registre. Par ailleurs, la loi ne connai:t pas de
protection des tiers qui, de bonne foi, se fient au registre.
La regle est que la S.F. ne doit pas avoir un expert-comptable controlant les
comptes annuels et faisant rapport ace sujet a l' assemblee generale des actionnaires.
Par contre, les statuts peuvent prescrire pareille obligation. Ce n'est que si la S.F.
a un capital place de cinq cents florins ou plus que la presence d'un expertcomptable est obligatoire, de meme que si la S.F. doit publier en tout ou en partie
ses comptes annuels par depot au registre du commerce. Cette derniere obligation
resulte du fait qu'aux pieces deposees doit etre jointe une declaration de l'expertcomptable, celui-ci devant alors etre un expert-comptable inscrit au registre.
So us l' ancienne loi, la S.A. a actions nominatives n' etait qu' exceptionnellement
obligee de publier ses comptes annuels au registre du commerce. La premiere
directive a apporte une modification sur ce point. La loi qui a adapte la legislation
hollandaise a cette directive, prescrit la publication obligatoire pour chaque S.A.,
done egalement pour l'ancienne societe (anonyme) fermee. Tel fut le principal
mobile ayant amene les Pays-Bas a creer rapidement la societe fermee a responsabilite limitee. De fait, cette derniere societe n' est en regle generale tenue a aucune
publication. I1 y a cependant des exceptions. Si la S.F. est une banque ou une
entreprise d'assurances, de meme que si elle a emis des obligations au porteur ou
des certificats au porteur d'obligations nominatives, elle est tenue a une publication totale comme si elle etait une S.A. Est tenue a une publication limitee, la
S.F. plus grande, etant visee par la la S.F. dont l'actif, suivant le bilan avec commentaires, atteint au moins un montant de huit millions de florins ou qui occupe
au mains un montant de huit millions de florins ou qui occupe au moins 100
travailleuts.--Dans-le-comptage de ces- derniers,--il faut-alors encore-tenir-compte
des travailleurs au service de societes etablies aux Pays-Bas dans lesquelles la S.F.
detient directement ou indirectement une participation de plus de la moitie du
capital place. La limitation de I' obligation de publication consiste en ce que seulle
bilan avec commentaires doit etre depose au registre du commerce, a I' exclusion
done du compte de profits et pertes. Ceci est particulierement important au
regard de la position concurrentielle de la S.F.
Afin de mettre l'ancienne societe (anonyme) fermee en mesure de profiter du
regime plus souple de la S.F., le legislateur hollandais a ouvert la possibilite de
transformer, d'une maniere tres simple, une S.A. en une S.F. (l'inverse etant
egalement possible). A cette fin, il faut une decision de l'assemblee generale des
actionnaires accompagnee d'une modification des statuts afin d'adapter ceux-ci
aux prescriptions legales applicables a la S.F. Le nom de la societe doit reveler
qu'il s'agit d'une societe fermee a responsabilite lirnitee. De la transformation et
de la modification des statuts, il doit ensuite etre dresse un acte notarie a soumettre
a !'approbation du ministre de la Justice aux fins d'obtenir la declaration d'absence
d'objections. Les actionnaires ne peuvent exercer leurs droits aussi longtemps
qu'ils ne sont pas inscrits au registre des actionnaires. S'il y avait des certificats
d' actions, 1' inscription n' est faite que contre remise de ces certificats. Enfin, si la
S.F. veut operer a l'egard des tiers, elle doit etre inscrite au registre du commerce.
Le secretaire de la Chambre de Commerce en assure la publication au Journal
offlciel des Pays-Bas.
La S.A. et la S.F. sont des constructions juridiques identiques. En cas de transformation d'une S.A. en une S.F. (ou inversement), la personne juridique reste
la meme; seule sa forme change. Ceci signifie que, lors de pareille transformation,

il n'y a pas de transfert de patrimoine, ni de modification dans la position des
travailleurs (et des autres creanciers). Enfin - et ceci est tres important -, la
transformation n'entraine pas de consequences fiscales. Sur tout ceci, il n'y a pas
de divergence d' opinions.
Un mot doit encore etre consacre aux societes de groupe. Prenons comme exemple
une S.A. hollandaise ayant roo % des actions dans diverses S.A. etablies aux
Pays-Bas, les societes de travail. Comme ces actions sont habituellement nominatives, il n'y avait generalement pas, pour ces dernieres societes, d' obligation de
publication. Sur ce point, il y a une mofidication. Selon la premiere directive,
toutes ces societes devraient publier leurs comptes annuels complets. On peut
douter du caractere raisonnable de cette obligation. Les pieces annuelles de societes filiales donnent habituellement une image faussee de la situation reelle. Les
tiers ont plus d'interet pour les comptes annuels consolides de la societe-mere,
que pour les comptes annuels separes de la filiale. Quoi qu'il en soit, on peut prevoir que, dans bon nombre de groupes, les societes de travail seront transformees en S.F. Les petites sont entierement exemptees de publication; les plus
grandes (huit millions d'actif et roo travailleurs) doivent uniquement deposer le
bilan avec commentaires, cette obligation etant meme supprimee lorsque les
donnees des filiales sont reprises dans des comptes annuels consolides ou conjoints
et que, soit la societe-mere, soit les societes conjointes acceptent la responsabilite
solidaire des dettes des filiales concernees. Cette acceptation de la responsabilite
n'est pas necessaire lorsque la societe a exclusivement ou quasi exclusivement son
terrain d'action en dehors du territoire des Etats membres des Communautes
europeennes. Comme particularite, on peut signaler a cet egard qu'en I' absence de
!'acceptation de responsabilite, la S.A. filiale plus grande doit certes publier son
bilan avec commentaires mais que dans, l'etablissement de ceux-ci, elle n'est pas
tenue par les strictes prescriptions de Ia loi sur les comptes annuels des entreprises.
La possibilite de transformer une S.A. en une S.F. est illimitee dans le temps,
mais la S.A. qui est encore une S.A. au 29 decembre 1972, doit, si elle n'etait pas
deja tenue a publication selon l'ancienne loi, deposer son bilan et son compte de
profits et pertes aupres du registre du commerce dans le delai d'un mois a compter
du billan et du compte de profits et pertes avec commentaires afferents a l'exercice
dans lequel s'est situe Ie 11 septembre 1970. Ceci explique que les etudes de
notaires sont et restent submergees de demandes de transformation, ce qui entraine tout naturellement une surcharge du departement de la Justice aux Pays-Bas.
Celui qui veut etre servi a temps, ne doit done pas differer trop longtemps sa
decision. Une loi du 16 november 1972 (].0., 604) prevoit encore quelques mois
supplementaires pour Ia transformation.

ZUSAMMENFASSUNG
DIE NIEDERLANDISCHE BESCHLOSSENE GESELLSCHAFT MIT
BESCHRANKTER HAFTUNG

Neben der Aktiengesellschaft ist in vielen Uindern auch eine besondere Rechtsform, die Gesellschaft mit beschrankter Haftung, bekannt. Dies ist schon seit
Jahren der Fall in den EWG-Staaten, mit Ausnahme der Niederlande. In diesem
Staat war nie ein Bediirfnis nach einer separaten Rechtsform, da die gesetzliche

Regelung der Aktiengesellschaft so weitherzig war, da13 die Aktiengesellschaft
{hiernach mit AG bezeichnet) sowohl das gro13e wie das kleine Unternehmeq,
die offene wie die sg. Familien- (oder beschlossene) Gesellschaft unterbringen
konnte.
Die Harmonisierung des Gesellschaftsrechts in der EWG aber, hat diese Situation geandert. Zu erwarten ist ja da13 die vom EWG-Ministerrat erlassenen und
flir die Mitgliedstaaten verbindlichen Richtlinien strengere Vorschriften fur die
AG als flir die Gesellschaft mit beschrankter Haftung umfassen werden. Die
erste bis jetzt verabschniedete Richtlinie bestatigt diese Prognose. Die Niederlande haben sich deshalb entschlossen dem Beispiel der EWG-Partner zu folgen.
Durch Gesetz vom 3.Mai 1971 (Staatsblad z86), in Kraft getreten am 29.}uni
1971, haben die Niederlande eine neue Rechtsform in ihre Gesetzgebung eingeflihrt, die sg. beschlossene Gesellschaft mit beschrankter Haftung. In diesem
Beitrag wird sie fortan mit BG bezeichnet. Dieses Gesetz wurde in das Handelsgesetzbuch aufgenommen, und zwar in das erste Buch, Titel 3, Abteilung 4,
also unmittelbar nach der dritten Abteilung beziiglich der AG. Es handelt sich
urn die Artibl 57, 57 a bis 57 w, 58, 58 a bis 58 g. Die neue Regelung ist eng
mit dieser der AG verbunden; an mindestens 100 Stellen wird erklart daB die
Vorschriften der dritten Abteilung entsprechend anzuwenden sind. Von den
wenigen Angelegenheiten wofur keine entsprechende Anwendung vorgeschrieben
wurde, werden hier nur die zwei wichtigste erwahnt. Erstens soilen in der BG
alle Aktien auf Namen lauten und ist die Ausgabe von Anteilscheinen {auch von
Anteilscheinen auf Namen) nicht gestattet. Die Aktionare miissen in einem
besonderen Register eingetragen werden das im Gesellschafts1;itz gefi.ihrt wird.
Die Satzung soil, zweitens, eine sg. Sperrvorschrift enthalten, die aber nicht die
Dbertragbarkeit der Anteile unmoglich oder ausserst schwierig machen darf.
Im Laufe dieses Beitrags werden beide Angelegenheiten- Register und Sperrung - weiter erortert.
Wie die AG wird auch die BG mittels notarieilen Urkunde gegrlindet, nachdem
der Justizminister die Bescheinigung da13 kein Einspruch gegen die Akte (oder
deren Entwurf) erhoben wird, abgegeben hat. Die sg. ministerielle Aufsicht
wird also auch tiber die Grtindung einer BG gefiihrt. Nebenbei soil erwahnt
werden da13 diese Bescheinigung seit kurzem auch auf Grund der Absichten
oder des Vorlebens der Personen die die Geseilschaft verwalten oder mitverwalten werden, verweigert werden kann.
Natiirliche sowie juristische Personen konnen Aktionar sein. Das Gesetz bestimmt deren Anzahl nicht, sei es da13 mindestens zwei GrUnder vorhanden sein
sollen. Die Zusammenlegung ailer Anteile in einer Hand ist kein Grund zur
Auflosung der Gesellschaft. Die Hohe des begebenen Kapitals ist keinerlei
Bedingungen unterworfen. Die Gesellschaft wird von zwei Vorstandsmitglieder
verwaltet. Wie bei der AG ist auch bei der BG die Ernennung des ,Kommissariats" {eine Art Aufsichtsrat) fakultativ. Vorstandsmitglieder und Kommissare
werden von der Hauptversammlung ernannt {auf der ,groj3en" AG sind andere
Vorschriften, von Prof. Mr. K. Wiersma in dieser Zeitschrift, 1971, S. 387 f.
beschrieben, anwendbar).
Aktienzertifikate sind in der BG gesetzlich nicht verboten ; sie diirfen aber nie
auf den Inhaber lauten. Solange solche Zertifikate im Umlauf sind, konnen die
mit den Anteilen verbundenen Rechte nicht ausgeiibt werden. Fur die Lieferung
(Eigentumslibertragung) von Aktien ist entweder eine private oder notarielle
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Lieferungsurkunde, die der Geseilschaft zugesteilt werden soil erfordert, oder
eine schriftliche Bestatigung dieser Lieferung durch die Geseilschaft gegen
Vorlegung dieser Urkunde. lm Faile einer nicht voileinbezahlte Aktie soli die
Lieferungsurkunde ein beglaubigtes Datum haben (also entweder eine notarielie
Akte oder eine eingetragene Privaturkunde).
Wie oben erwahnt, muB die Satzung SperrmaBnahmen enthalten, mit zwei
Moglichkeiten nach Walh. Erstens kann die Satzung bestimmen daB der Aktionar
eine beabsichtigte Eigentumsi.ibertragung einem dazu von der Satzung ernannten
Organ der Geseilschaft zur Genehmigung unterbreiten soil. Die Lieferung soli
innerhalb von drei Monaten nach dieser Genehmigung geschehen. Wenn diese
Genehmigung verweigert wird, gilt diese Weigerung aber als Genehmigung
wenn das Organ der Geseilschaft selber einen (oder mehrere) Interessenten
anweist den (die) zur Obernahme ailer bezi.iglichen Aktien gegen Barzahlung
bereit ist (sind). Die zweite Moglichkeit ist die sg. Offerteregelung. Die Satzung kann namlich bestimmen daB der Aktionar der eine oder rnehrere Aktien
verauBern will, diese erst seinen Mitaktionaren zum Verkauf anbieten soil
Aul3erdern darf noch bestimmt werden daB irn Faile daB die Mitaktionare das
Angebot nicht annehmen, der Aktionar seine Aktie(n) anderen Interessenten,
von einem satzungsmaBigen Organ der Geseilschaft angewiesen, anbieten soli.
Man hat die Wahl zwischen beiden Systemen, aber eine Mischform ist ebenfalis
erlaubt. So darf z.B bestimmt werden daB fi.ir Vorzugsaktien die Genehmigungsregelung, und fi.ir gewohnliche Aktien die Offerteregelung gelten soli. Die
Satzungen der BG solien diese gesetzlichen SperrmaBnahmen naher ausarbeiten,
eventueil verscharfen, aber keinenfalls schwachen. Dem Anbieter soli der
richtige Preis fi.ir seine Aktien verbi.irgt werden.
Die Dbertragung von Aktien auf einen Ehegatten, auf bestirnmte Verwandten,
auf Mitaktionare oder auf die Gesellschaft, ist nicht dieser SperrmaBnahmen
unterworfen, abgesehen von satzungsmaBigen Ausnahmen. Der Gesetzgeber hat
die Obertragung von Aktien durch Erbschaft nicht geregelt ; die Satzung kann
den Erben aber eine Offertepflicht auferlegen.
Es spielt keine Rolle unter welchem Titel die Eigentumsi.ibertragung geschieht.
Die Beglaubigung von Aktien (Aktienzertifikat) z.B. - Eigenturnsi.ibertragung
auf das Verwaltungsbi.iro - ist der Sperrung unterworfen, aber auch des Vermachtnis, da dieses nach herrschender Lehre kein unmittelbares Eigentumsrecht
i.ibertragt, sondern nur die Verbindlichkeit urn dern Legatar das vermachte Gut
zu liefern, gri.indet. Die Bestellung dinglicher Rechte auf Anteile (NieBbrauch,
Pfandrecht) ist nicht gesetzlich geregelt; es ist deshalb fraglich in wieweit diese
Bestellung von der gesetzlichen Sperrung durchkreuzt wird.
Bezi.iglich des Aktionarsregister kann noch erwahnt werden daB darin der auf
jede Aktie eingezahlte Betrag, sowie jede Haftungsbefreiung fi.ir noch nicht
eingezahlte Betrage eingetragen wird. Der Aktionar der einen Beweis seiner
Rechtssteilung erhalten will, kann eine Abschrift dieses Registers verlangen,
aber nur hinsichtlich seiner eigenen Anteile. Diese Abschrift ist selbstverstandlich kein i.ibertragbares Papier. Da dieses Register nicht von einer offentlichen
Behorde gefiihrt wird, ist es auch kein offentliches Register, i.S. des Entwurfs
eines dritten Buches des neuen Bi.irgerlichen Gesetzbuches. Es ist auch nicht
rechtsbegri.indend, i.S. daB die beabsichtigte Rechtsfolge (z.R eine Obertragung)
erst durch Eintragung im Register eintritt. AuBerdem sind Dritte, die sich
gutglaubig auf das Register verlassen, gesetzlich nicht geschi.itzt.

411

In der Regel ist die BG nicht verpf!ichtet einen Revisor zur Priifung der Jahresbilanz und zur Berichterstattung an der Hauptversammlung, einzustellen. Die
Satzung kann es jedoch anordnen. Nur wenn das begebene Kapital sich auf
fiinfhunderttausend oder mehr Gulden belauft, oder wenn die BG ihre vollstandige oder teilweise Jahresbilanz durch Hinterlegung beim Handelsregister
veroffentlichen muB, ist die Einstellung eines Revisors verpflichtet. Diese
Verpflichtung ergibt sich aus dem Umstand daB hintergelegten Akten eine
Erklarung des Revisors- in diesem Fall eines Registerrevisors- hinzugefiigt
werden muB.
Nach friiherem Gesetz war die AG mit Namensaktien nur ausnahmsweise zur
Veroffentlichung ihrer Jahresbilanz beim Handelsregister verpflichtet. Die erste
Richtlinie hat dies aber geandert. Das neue Gesetz, daB die niederlandische
Gesetzgebung der Richtlinie anpaBt, bestimmt daB jede AG zu dieser Veroffentlichung verpflichtet ist, also auch die friihere beschlossene (Aktien-)
Gesellschaft. Diese Verpflichtung war fiir die Niederlande die wichtigste Anregung zur baldigen Einfuhrung der beschlossenen Gesellschaft mit beschrankter
Haftung. Die BG ist in der Regel ja zu keiner Veroffentlichung verpflichtet.
Es gibt aber einige Ausnahmen. Wenn die BG eine Bank oder eine Versicheungsgesellschaft verwaltet, sowie wenn sie lnhaberschuldverschreibungen oder
Inhaberzertifikate von Schuldverschreibungen auf Namen ausgegeben hat, ist sie
zur vollstandigen Veroffentlichung verpflichtet, wie wenn sie eine AG ware.
Eine beschrankte Veroffentlichungspflicht hat die etwas groBere BG, namlich
die BG deren Aktiva sich, lautens der Jahresbilanz mit Begrundung, auf 8 MilIionen Gulden· belaufen, und die mindestens 100 Arbeitnehmer eingestellt hat.
Bei der Zahlung dieset Arbeitnehmer sollen-auch die Arbeitnehmer -von-diejenigen Gesellschaften mit Sitz in den Niederlanden mit berucksichtigt werden,
an deren belegten Kapital-die BG fur eigene Rechnung fur mindestens die Halfte
unmittelbar oder mittelbar. teilnimmt. Die Veroffentlichungspflicht beschrankt
sich dann auf die Hinterlegung beim Handelsregister der Jahresbilanz mit
Begriindung, also nicht der Gewin- und Verlustrechnung. lm Hinblick auf die
Wettbewerbsfahigkeit einer BG ist obige Beschrankung sehr wichtig.
Urnes auch den alteren beschlossenen (Aktien-) Gesellschaften zu ermoglichen
diese mehr weitherzige Regelung der BG zu benutzen, hat der niederlandische
Gesetzgeber die Moglichkeit der einfachen Umwandlung einer Aktiengesellschaft
in eine BG (oder umgekehrt) geschaffen. Dazu braucht man einen BeschluB der
Hauptversammlung, mit einer Satzungsanderung verbunden, damit die Satzung
sich den gesetzlichen Vorschriften tiber die BG anpaBt. lm Firmennamen muB
zum Ausdruck gebracht werden daB es sich urn einer beschlossenen Gesellschaft
mit beschrankter Haftung handelt. Diese Umwandlung und Satzungsanderung
sollen sodann notariell beurkundet werden, und dem Justizminister zur Abgabe
der Bescheinigung daB kein Einspruch erhoben wird, unterbreitet werden. Die
Aktionare konnen ihre Rechte nicht geltend machen solange sie nicht im Aktionarsregister eingetragen sind. lm F alle einer Ausgabe von Anteilscheinen findet
diese Eintragung nur gegen Vorlegung dieser Scheine statt. Will die BG auch
Drittwirkung haben, so soll sie beim Handelsregister eingetragen werden.
Der Schriftfiihrer der Handelskammer teilt diese Eintragung im Gesetzblatt
(Nederlandse Staatscourant) mit. Die AG und die BG sind identische Rechtsgebilde. Bei der Umwandlung einer AG in eine BG (oder umgekehrt) bleibt die
juristische Person die gleiche, wahrend sich nur ihre Hiille andert. Dies bedeutet
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daB bei der Umwandlung kein Vermogen i.ibergetragen wird und daB die
Stellung der Arbeitnehmer (und anderer Glaubiger) keine Veranderungen erfahrt. Und schlieBlich- was ja sehr wichtig ist - hat eine solche Umwandlung
keine steuerrechtlichen Folgen. Bezi.iglich dieser ganzen Angelegenheit sind
Alle der gleichen Ansicht.
Die Rechtsstellung der Konzerne soli hier auch noch kurz besprochen werden.
Nehmen wir z.B. eine niederlandische AG, die 100 Prozent der Aktien verschiedener Gesellschaften mit Sitz in den Niederlanden - sg. Betriebsgesellschaften - besitzt. Da diese Aktien meistens auf Namen lauteten, waren diese
Betriebsgesellschaften (Tochtergesellschaften) im allgemeinen nicht zur Veroffentlichung verpflichtet. Diese Situation hat sich geandert. Der ersten Richtlinie gemaB waren aile diese Betriebsgesellschaften zur Veroffentlichung ihrer
vollstandigen Jahresbilanz verpflichtet. Man kann bezweifeln ob diese Vorschrift
wirklich zweckvoll ist, da die Jahresberichte der Tochtergesellschaften meistens
ein verzerrtes Bild der reellen Lage bieten. Dritte haben mehr Interesse fur die
konsolidierte Jahresbilanz der Muttergesellschaft als fur die einzelne Jahresbilan
der Tochter. Man darf erwarten daB in vielen Konzernen die Betriebsgesellschaften in BG umgewandelt werden. Die kleine BG haben i.iberhaupt keine
Veroffentlichungspflicht, die etwas groBere (Aktiva im Gesamtwert von 9 Millionen und 100 Arbeitnehmer) brauchen nur ihre Jahresbilanz mit Begri.indung
zu deponieren. Diese Verpflichtung entfallt vollig, wenn die Daten der Tochtergesellschaft in einer konsolidierten oder zusammengefi.igten Jahresbilanz verrechnet werden, und wenn entweder die Stammgesellschaft, oder die konsolidierte Gesellschaften sich personlich fur die Schulden der Tochtergesellschaften
haftbar machen. Diese Haftungserklarung kann unterbleiben wenn die Gesellschaft ausschlieBlich oder fast ausschlieBlich ausserhalb der EWG tatig ist.
Es soli hier hervorgehoben werden daB die etwas groBere T ochtergesellschaft
in diesem Fall ihre Jahresbilanz mit Begri.indung veroffentlichen muB, aber bei
der Aufstellung dieser Bilanz nicht den strengen Vorschriften des Gesetzes tiber
die Jahresbilanz der Unternehmungen unterworfen ist.
Die Moglichkeit der Umwandlung einer AG in eine BG wahrt unbeschrankt
fort, aber die AG die sich am 29.Dezember 1972 noch nicht umgewandelt hat,
muB, wenn sie nach fri.iherem Gesetz nicht zur Veroffentlichung verpflichtet
war, innerhalb eines Monats ihre Jahresbilanz und Gewinn- und Verlustrechnung mit Begri.indung beim Handelsregister hinterlegen, und zwar seit der Bilanz
und Gewinn- und zwar seit der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
mit Begri.indung des Geschaftsjahres, in dem der I I. September 1970 fie!.
Man erzahlt daB die niederlandische Notariatskanzleien noch immer mit Umwandlungsantrage i.iberhauft werden, was selbstverstandlich auf eine Dberbelastung des Justizministeriums hinauslauft. Wer rechtzeitig geholfen werden
will, soli seine Entscheidung nicht zu lange aufschieben. Durch gesetz vom
I6.November 1972 (Staatsblad 604) sind einige Monaten mehr fi.ir die Umwandlung vorhanden.
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SUMMARY
THE DUTCH PRIVATE COMPANY WITH LIMITED LIABILITY

Various countries know an independent legal entity, a company with limited
liability as well as the limited company. This is so in all the Common Market
countries except the Netherlands.
The need for such a separate entity has never been felt there. The legal rules
for limited companies were so supple that they covered both large and small
companies, the open as well as the family (or private) company.
The harmonisation of company law within the Common Market has brought
about changes in this picture. Indeed, it so be expected that the rules decided
on by the Council of Ministers and binding on member states, will be stricter
for limited companies than for those with limited liability. The only directive
so far decided upon, the first, endorses this. Thus the Netherlands has decided
to follow the example of her Common Market partners.
In the law of May 3rd, 1971, Stb. 286, introduced on June 29th, 1971, the
Netherlands have introduced the new legal form under the name: private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid- abreviation b.v.). It has been inserted in the first book, heading 3, section 4
of the Commercial Code, immediately after the section dealing with limited
companies (abreviation n.v. for naamloze vennootschap). It Concerns articles
57. 57a to 57W inclusive, article s8, s8a tot s8g inclusive. The new rule closely
corresponds with that concerning limited companies. In more than 100 places
provisions from section 3 are the same for both.
Of the few points where this is not the case only the two most important are
cited here. In the first place, shares are always nominative, and no shares or share
certificates may be issued (even nominative) but the share holders are listed in a
register to be deposited in the company offices. The second and most important
point is that the shares are not freely tranferable. The Statutes must include a
so-called blocking rule. This may not go so far as to make share transfer impossible or extremely difficult. We shall return later to these two points.
The private company, like the limited company, must be set up by a notarial
act to which the Minister has no objection. The so-called departmental supervision therefore also affects the setting up of private companies. Incidentally
recently the declaration can be refused because of the intentions of antecedents
of those who decide on, or help to decide on, a company's policy.
Shareholders may be either real persons or corporations. The law specifies
nothing about their number except to say that there must be at least two founders.
The company is not necessarely wound up if all the shares are held by one
person. Nothing is fixed about the amount of invested capital. The company
may have one or more directors.
Just as with limited companies commissioners are optional. Commissioners and
directors are to be nominated by the general meeting of share-holders (for the
big other rules, described in this periodical by Prof. Mr. K. WIERSMA (1971,
p. 387) are valid).
The law does not forbid share certificates in a private company being issued but
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certificates may not be made out to bearer; while such certificates are in circulation the rights belonging to the shares may not be exerted.
An ordinary contract or notarial act and its legal notification to the company,
or written acknowledgement of the receipt by the company of the transfer to
the company of the act, is necessary for the transfer of stock. For shares which
have not been paid in full a date must be fixed in the act of transfer (therefore
in a notarial act or a registered ordinary contract).
As mentioned above the company statutes must contain a blocking rule. This
offers two possibilities. In the first place the shareholder needs before the transfer,
if it is to be valid, the approval of an organ of the company designed for this
purpose. The transfer must take place within three months of this approval.
If such approval is refused, this refusal becomes a valid approval, it the organ in
question can indicate one ore more prospective purchasers ready to buy with
ready cash, all the shares for which approval is sought. The other possibility is
the so-called offer-rule. The statutes can specify that a share holder wanting to
sell one or more shares must first offer then to his fellow share-holders. In
addition it can be specified that if the latter do not accept the offer, it must be
made to other interested parties indicated by one of the organs of the company
charged with such a function in the statutes. A choice may be made-between
these two systems but they may also be mixed. For example it may be decided
to invoke the agreement rule for preference shares and the offer system for
ordinary shares. The statutes have to work out the blocking rule in more detail.
Legal blocking may be made more difficult not easier. There must be a guarantee
that the shareholder receives the just price for his shares.
Transfer to a sponse, certain members of the family, fellow shareholders and
the company does not come under the blocking rule unless the statutes decide
otherwise.
The law has left the transfer of shares according to the right of succession free.
The statutes are left free to oblige the heirs to offer their shares.
The type of transfer is of no significance. For example not only certifying of
shares - since it is a transfer to the administrative office - come under the
blockage but also legacies, which according to present day theory do not give
direct ownership, but only consist of an obligation to transfer the ownership of
something to the legatee. The settlement of real rights on the shares (usufruct,
tight to pawn) is not settled by law. It is therefore to what extend legal blockage
is affected by this.
It can be said that the register of shareholders contains information about the
amount paid for each share and each release from responsibility for non-payments.
The shareholder who wants proof of ownership can obtain a copy of that part
of the register refering to his shares. This is not negotiable.
A private company must not necessarily have an accountant to check the yearly
balance shet and report on it to the general meeting of share holders. The statutes
may include such a provision. An accountant is only obligatory for a private
company with a capital of soo,ooo gilders or more, or when the private company
is obliged to publish its partial or annual balance sheet in the Commercial Register. This follows from the fact that a declaration by an accountant must accompany the deposited papers. The accountant must be a registered accountant.
Under the previous law limited companies with nominative shares had only

415

-

exceptionally to publish their yearly accounts in the Commercial Register. The
first Directive introduced a change in this. The law which adapted the Dutch
law to this Directive prescribed publication for all limited companies and therefore the previously private companies. This was the chief incentive for the
Netherlands to create the private limited company. Such companies aren't obliged
to publish. There are some exceptions. When the private company is either a
bank or concerned with insurance, or when it issues either bonds to bearer or
certificates to bearer of registered debentures it must publish as if it were a
limited company. There is a limited obligation to publish for the fairly large
private company, which has a balance of at least 8 million gilders and employs
at least roo workers. In calculating the numbers of workers, those must be taken
into account, who are employed by companies established in the Netherlands
in which private companies either directly or indirectly provide more than half
the capital. The limitation of the obligation to publish consists in the fact that
only the balance must be deposited with the Commercial Register - not, in
other words, its profit and loss. This is very important for the competitiveness
of the private company.
In order to allow the old group of limited private companies to profit from the
more supple regulations the Dutch parliament has made it easy for a limited
company to become a private company (and vice versa). A decision to this effect
by the General Meeting of shareholders is necessary as well as a change in the
statutes to make them valid for a private company. It must also be made clear
that it is a private company with limited liability. Both changes must be incorporated in a notarial act which must be submitted and accepted by the Minister
of Justice. The shareholders cannot exert their rights until they have been
inscribed in the register of shareholders. If certificates exist, registration cannot
take place until they have all been called in. Finally, if the private company
wants to be able to act vis-a-vis third parties it must be included in the Commercial Register. The Secretary of the Chamber of Commerce notifies this' in the
Dutch Official Newspaper.
The limited and private companies are identical legal entities. When one changes
into the other this remains the same although outwardly it changes. This means
of employees and other creditors does not alter. And finally - and very importantly - the change has no fiscal consequences. About this there is no difference of opinion.
A few words may now be said about holding companies. Let us take as example
a Dutch limited Company which has roo % of the shares in several companies
in the Netherlands, working companies. As the shares are nominative these
companies in general had no obligation to publish. This has changed. According
to the first Directive all these working companies must publish their annual
balance sheets. This may not seen altogether reasonable. Such balances tend to
give an inaccurate picture of the real situation. Third parties attach more importance to the consolidated balance sheet of the parent company. Probably
many of these working companies will be changed into private companies. The
small have no obligation to publish, the somewhat larger (8 million capital :
roo employees) must only deposit their balance and this obligation falls away
when the accounts of dependent companies appear in a general balance sheet
and when either the parent company or the group of minor companies declare
themselves responsible for the debts of the relevant dependent companies. Such
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responsibility falls away when the company exerts most of its activity outside
the Common Market territories. As an exception when this responsibility does
not exist the somewhat larger dependent company must probably publish its
balance but is not obliged to conform to the stricter legal rules concerning the
Annual Balance sheets of firms.
The possibility of changing a limited into a private company continues but the
limited company which on 29 December 1972 is still a limited company, must,
if under the old day law not bound to publish, depose within a month its balance,
profit and loss sheets with the Commercial Register, refering to the book year
which included September II, 1970. This explains why Dutch notaries are
Submerged in requests for the change, which inevitably leads to overwork in
the Ministery of Justice. In the law of november 16th. 1972, Stb. 604 some
more months for changing the statutes are given.

