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Samenvatting

Dit boek bestaat uit twee delen. <

In het eerste deel wordt uitgebreid aandacht besteed aan de algemene aspecten
van verpanding van aandelen. Zowel de goederenrechtelijke als de vennoot-
schapsrechtelijke zijde van het fenomeen wordt belicht.
Sedert de inwerkingtreding van de Wet vruchtgebruik en pandrecht op aandelen
in 1976 beschikt het Nederlandse rechtspersonenrecht over een lex specialis met
betrekking tot de verpanding van aandelen op naam in naamloze en besloten
vennootschappen. Na kort te zijn ingegaan op de totstandkoming van deze wet
wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de wettelijke regeling en de
mogelijkheid van verpanding van aandelen in naamloze en besloten vennootschap-
pen. Kort wordt stilgestaan bij de inhoudelijke en tekstuele verschillen tussen de
artt. 89 en 198 BW. Vervolgens wordt de regeling van de inpandneming van
eigen aandelen kritisch bezien.
Na deze min of meer historische en theoretische beschouwingen volgt een
technische benadering van de wijze van vestiging van een recht van pand op
aandelen aan toonder en op naamaandelen. Hierbij wordt stilgestaan bij de
gevolgen van de in 1993 in werking getreden nieuwe regeling voor de overdracht
van aandelen op naam in NV's en BV's voor de - wijze van - vestiging van een
recht van pand op dergelijke aandelen. Zo wordt in dit kader onder andere
aandacht besteed aan - de mogelijkheid van - het vestigen van een stil pandrecht
op aandelen in een besloten vennootschap en in een al dan niet ter beurze geno-
teerde naamloze vennootschap.
Na de perikelen met betrekking tot de vestiging van het pandrecht te hebben
besproken passeert de overgang van het stemrecht verbonden aan de verpande
aandelen de revue. Hoofdregel is dat het stemrecht in beginsel bij de aandeelhou-
der/pandgever blijft. Echter, van dit principe kan, binnen de wettelijke en
statutaire grenzen, worden afgeweken.
In het middenstuk van het eerste deel van dit boek staat een aantal rechten
centraal. In de eerste plaats zijn dat de vennootschapsrechtelijke bevoegdheden
van de aandeelhouder en de pandhouder, enerzijds in relatie tot elkander en
anderzijds in relatie tot de vennootschap. In de tweede plaats wordt aandacht
besteed aan een aantal goederenrechtelijke rechten en plichten van de pandhou-
der. Het recht tot terughouding van het aandeel en de zorgplicht van de pandhou-
der ten aanzien van het pand zijn slechts enkele van de besproken rechten en
plichten. In de derde plaats staat de verhouding tussen de pandhouder en de
vennootschap centraal. •«
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In een drietal situaties wordt deze relatie beschreven; te weten het geval waarin
de pandhouder stemrecht kan uitoefenen in de algemene vergadering van aan-
deelhouders, het geval waarin hem deze bevoegdheid met toekomt en het geval
waarin de pandhouder een beroep doet c.q. kan doen op de am. 8 en 15 BW.
Na de beschrijving van de rechten en plichten van de aandeelhouder/pandgever en
pandhouder wordt ingegaan op een bijzonder soort pandrecht, namelijk het
wettelijk pandrecht van certificaathouders, geregeld in art. 3:259 BW. Alvorens
dit bijzondere pandrecht te bespreken, het af te zetten tegen een 'gewoon'
pandrecht ten behoeve van certificaathouders en de gevolgen van het wettelijk
pandrecht voor bijvoorbeeld het ontstaan van lidmaatschapsrechten in kaart te
brengen, zal kort worden ingegaan op de certificering van aandelen in het
algemeen en wordt een antwoord gegeven op de vraag wanneer gesproken kan
worden over een bewilligde certificering van aandelen.

In de voorlaatste paragraaf van het eerste deel van dit boek wordt de regeling van
beslag op en executie van aandelen door de pandhouder besproken.
Het eerste deel wordt afgesloten met enkele beschouwingen ten aanzien van het
einde van het pandrecht. ., . , ,

In het tweede - bijzondere - deel van dit boek staat een drietal vennootschaps-
rechtelijke thema's centraal.

Het eerste onderwerp wordt gevormd door de relatie tussen de verpanding van
aandelen en de beslotenheid van de vennootschap. Om uiteindelijke de vraag te
beantwoorden of verpanding van aandelen kan leiden tot doorbraak van de
beslotenheid van samenwerkingsverbanden wordt kort ingegaan op de rijke histo-
rie van de kapitaalvennootschappen naar Nederlands recht.
Aangegeven wordt dat, met inachtneming van de grenzen getrokken door wet en
statuten, een aantal verschijningsvormen van naamloze en besloten vennoot-
schappen kan worden onderscheiden. Centraal staat hierbij de door de wetgever
imperatief voorgeschreven blokkering van aandelen in het kapitaal van de
besloten vennootschap ex art. 195 BW. Deze verplichte blokkering wordt aan een
kritische beschouwing onderworpen. Na deze exercitie wordt ingegaan op de
vraag of verpanding van aandelen kan leiden tot doorbraak van het besloten
karakter van kapitaalvennootschappen. Hiertoe wordt een aantal situaties onder de
loupe genomen. Allereerst wordt bezien of bij de open naamloze vennootschap
gevreesd moet worden voor doorbraak van beslotenheid ten gevolge van verpan-
ding van aandelen. Gesteld wordt dat deze vrees niet gerechtvaardigd is. Vervol-
gens worden de gevolgen van verpanding van aandelen besproken voor de intern-
besloten vennootschap. In dit geval kan er gesproken worden van een doorbraak
van de beslotenheid. In gelijke zin wordt geconcludeerd ten aanzien van de
gevolgen van verpanding van aandelen in de besloten en de gemengde naamloze
vennootschap. Na de beschrijving van deze drie situaties wordt vervolgens
aandacht besteed aan de gevolgen van het vestigen van een stil pandrecht voor de
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beslotenheid van a. de open naamloze vennootschap, b. de intern-besloten
vennootschap en c. de gemengde vennootschap.

Het tweede bijzondere thema in dit deel van het boek wordt gevormd door de
relatie tussen verpanding van aandelen en de juridische fusie van titel 7 van Boek
2 BW. Na een korte beschrijving van de regeling van uitkoop van kleine minder-
heidsbelangen in kapitaalvennootschappen en de geschillenregeling van titel 8,
afdeling 1 van Boek 2 BW, wordt stil gestaan bij de rechtspositie van de verschil-
lende actoren.

De relatie tussen de verpanding van aandelen en de uitkoop- en de geschillenre-
geling vormt het derde en laatste thema van het tweede deel van dit boek. De
vraag of de houder van een pandrecht op aandelen in de verdwijnende vennoot-
schap een pandrecht verkrijgt op de aandelen in de verkrijgende vennootschap
komt aan de orde, alsmede de vraag naar wat rechtens is indien de houder van
een pandrecht op aandelen in de verdwijnende vennootschap gerechtigd is het
stemrecht op deze aandelen uit te oefenen en de statuten van de verkrijgende
vennootschap een dergelijke stemrechtovergang uitdrukkelijk uitsluiten.

Het onderzoek werd afgesloten in januari 1996.
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SUMMARY

This book consist of two parts. In the first part, the author pays attention to
general aspects of pledging shares; both property-law and company-law aspects of
this phenomenon are discussed.

Since the Act governing usufruct and pledging of shares (We/ vraert/geftraz* en
op aande/en) came into effect in 1976, Dutch company law has a /ex

relating to the pledging of registered shares in Dutch limited liability
companies (noa/n/oze en èes/o/en ve/inoo/sc/wppen [NVs and BVs]. After a brief
discussion of its history, the Act itself and the possibility of pledging shares of
Dutch companies is treated. The substantive and textual differences of articles
2:89 and 2:198 of the Dutch Civil Code (BW) are briefly dwelled upon. This is
followed by a critical comment on the rule governing the company's becoming
the pledgee of its own shares.
After this historical and theoretical account, the author looks at the manner in
which pledges can be vested on bearer shares and registered shares from a more
technical angle. In particular, the effects of the 1993 rules governing the transfer
of registered shares in Dutch NVs and BVs, on establishing an undisclosed
pledge (jft7 pantfrec/iï) on shares of Dutch closed limited liability companies
(BVs) and of listed and unlisted Dutch public limited liability companies (NVs).
After a discussion of the vesting of a right of pledge in shares, the author goes
on to deal with the transfer of the voting rights attached to the shares pledged.
The principal rule is that the voting right remains with the shareholder/pledgor.
However, there are exceptions to this principle imposed by law and the compa-
ny's statutes.
The middle section of the first part of the book focuses on a number of rights.
First, there are the powers of the shareholder and the pledgee, both in relation to
each other and in relation to the company. Subsequently, some of the pledgee's
possessory rights and obligations are discussed, such as his power to retain the
share and the duty of care imposed upon him. Third, the relation between the
pledgee and the company is treated. This relation is discussed in the light of three
different situations: the situation in which the pledgee has a right to vote at the
general shareholders' meeting, that in which he is not so entitled and the case in
which the pledgee invokes or, as the case may be, may invoke articles 2:8 and
2:15 BW.
After treating the rights and duties of the shareholder/pledgor and those of the
pledgee, the author focuses his attention on a special right of pledge for holders
of depository receipts, as laid down in article 3:359 BW. Treatment of this
special right of pledge, a comparison with the 'ordinary' right of pledge for
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holders of depository receipts and a listing of the effects of this special statutory
right of pledge on, for instance, the creation of 'membership rights' (//d/naaWdi-
apsrecA/en), are preceded by a discussion of the depositing of shares in general
and by providing an answer to the question as to when there is a case of compa-
ny cooperation in the depositing of shares.
In the penultimate section of the first part, the rules governing the pledgee's
possibility of attachment and execution are treated.
Some observations on the extinction of the right of pledge conclude part one.

In the second, more specific part, the author discusses three company-law topics.
The first topic is the relation between pledging shares and the closed character of
a company. The rich history of Dutch share companies is looked into in order to
find an answer to the question of whether pledging shares pierces the closed
character of incorporated associations.
The author indicates that, within the confines drawn by law and the company's
statutes, various types of Dutch public limited liability companies (NVs) and
closed limited liability companies (BVs) can be distinguished. Key factor here is
the mandatory restriction of the transfer of shares (Wofcfcering) in the capital of a
closed limited liability company (BV) prescribed in article 2:195 BW, which is
subjected to scrutiny. This is followed by a treatment of the question of whether
pledging shares leads to a piercing of the closed character of share companies. A
number of situations are studied. First, the risk of piercing the closed character
of open public limited liability companies (NVs) through the pledging of shares is
examined. The author claims that this is not so. Subsequently, the effects of
pledging shares on closed limited liability companies (BVs) are discussed. In
these cases, a piercing of the closed character does occur. A similar conclusion is
drawn for the effect of pledging shares in public liability companies with a closed
character and those with a semi-open character. This discussion is followed by a
treatment of the effects on the closed character of a. open public limited liability
companies, b. closed limited liability companies (BVs) and c. semi-open public
limited liability companies, when an undisclosed pledge is vested.

The relation between pledging shares and the rules on merger
laid down in Title 7 of Book 2 BW, is the second special topic of this part of the
book. The author goes into two questions (i) will a person vested with a right of
pledge in the shares of a company ceasing to exist, acquire a right of pledge in
the shares of the acquiring company and (ii) which rules apply to the case in
which a person vested with a right of pledge in shares of the company ceasing to
exist, is entitled to vote and the statutes of the acquiring company prohibit the
transfer of such voting rights.
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The third and final theme of the second part of the book is the relation between
pledging shares and the rules on buying out minority shareholders and between
pledging shares and the rules on dispute resolution. Following a brief description
of the rules governing the buying-out of small minority interests in share compa-
nies and the statutory rules on the resolution of disputes as laid down in Title 8,
Chapter 1 of Book 2 BW, the legal position of the various actors is studied.

This study was concluded in January 1996.
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