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Aandelen in de BV in het erfrecht

1. Inleiding
In dit artikel besteed ik aandacht aan een aantal vragen dat speelt indien het erfrecht en in verband daarmee ander
 algemeen vermogensrecht, moet worden toegepast op aandelen in de BV. In mijn Amsterdamse oratie heb ik het
 belang van het ver mogensrecht voor de beoefenaar van het vennootschapsrecht belicht[noot:1].

Inmiddels heb ik als docent[noot:2] en advocaat ongeveer anderhalf jaar ervaring kunnen opdoen met het nieuwe flex-
BV-recht. Die heeft mij duidelijk gemaakt dat in de wet en in de parlementaire geschiedenis op een aantal plaatsen
 onvoldoende rekening is gehouden met en aandacht besteed is aan het (algemeen) vermogensrecht. Het BV-recht
 heeft daardoor op een aantal plaatsen de aansluiting met het (algemeen) vermogensrecht gemist en geeft op een
 aantal vragen geen antwoord. Ik maak in het navolgende in dat opzicht een aantal kritische kanttekeningen op het
 terrein van het onderwerp van dit artikel. Overigens beperk ik mij niet tot vragen die het flex-BV-recht oproept.

Ik besteed onder meer aandacht aan het karakter van de niet-gebondenheid van een aandeelhouder aan extra-
verplichtingen. Een dergelijke niet-gebondenheid is, anders dan de minister meent, niet hoogstpersoonlijk en dat heeft
 gevolgen voor de positie van de persoon die als erfgenaam of legataris aandelen van een niet-gebonden
 aandeelhouder verkrijgt. De flex-BV-wetgever heeft aan de rechter de bevoegdheid toegekend in bepaalde gevallen
 bepalingen omtrent overdraagbaarheid buiten toepassing te verklaren onder meer in geval van afgifte van een legaat
 en toedeling van aandelen uit een gemeenschap. Voor deze bevoegdheid ontbreekt (in ieder geval) in deze gevallen
 een goede grond.

Ik zie aan de hand van verschillende situaties onder ogen wie bevoegd is de aan aandelen verbonden rechten uit te
 oefenen indien deze behoren tot een nalatenschap of een ontbonden huwelijksgemeenschap waarvan een
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 nalatenschap deel uitmaakt. Behalve het legaat (van vruchtgebruik) van geblokkeerde aandelen belicht ik de twee
 wettelijke erfrechtelijke vruchtgebruiken en behandel daarbij welke vennootschapsrechtelijke rechten aan de
 vruchtgebruiker kunnen toekomen. Ook in dat verband lever ik kritiek op de flex-BV-wetgever die onder meer
 onvoldoende het verband met het erfrecht heeft onderkend.

2. Extra-verplichtingen voor aandeelhouders op grond van de statuten
 2.1. Inleiding

Op grond van art. 2:192 lid 1 BW kunnen de statuten met betrekking tot alle aandelen of aandelen van een bepaalde
 soort of aanduiding onder meer extra-verplichtingen op aandeelhouders leggen. Een in deze wetsbepaling
 omschreven verplichting kan niet tegen de wil van de aandeelhouder worden opgelegd. Indien extra-verplichtingen
 voor alle aandeelhouders met betrekking tot alle aandelen gelden, is er sprake van een overzichtelijke situatie.
 Worden de aandelen door een gebonden aandeelhouder overgedragen, dan is de verkrijger als aandeelhouder aan de
 extra-verplichtingen gebonden. De verplichtingen hebben betrekking op de overgedragen aandelen en de statuten
 bepalen dat de extra-verplichtingen aan het aandeelhouderschap zijn verbonden.

Worden de aandelen krachtens erfopvolging verkregen, dan zijn de erfgenamen als aandeelhouders aan de extra-
verplichtingen gebonden. Worden de aandelen aan één van de erfgenamen toebedeeld ten gevolge waarvan deze de
 enige aandeelhouder van de geërfde aandelen is, dan is deze in zijn hoedanigheid van aandeelhouder
 gebonden[noot:3].

De opvatting van de minister dat de erfgenamen “op grond van artikel 3:116 BW [zijn] gebonden aan de statutaire
 verplichting”, kan ik niet volgen. Art. 3:116 BW is hier niet van toepassing en dat is ook niet nodig. Hier is niet aan de
 orde de opvolging in bezit en houderschap[noot:4].

Een andere verkrijging onder algemene titel is boedelmenging. Naar mijn mening wordt de echtgenoot met wie de
 aandeelhouder in gemeenschap huwt, geen aandeelhouder en is dus ook niet gebonden aan de extra-verplichtingen.
 Worden de aandelen na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap toebedeeld aan de (ex-)echtgenoot/niet-
aandeelhouder, dan wordt deze ten gevolge van de toedeling aandeelhouder en uit dien hoofde gebonden aan de
 extra-verplichtingen[noot:5].

Worden de aandelen ten titel van legaat aan de legataris geleverd en wordt deze dientengevolge aandeelhouder, dan
 is hij uit dien hoofde aan de extra-verplichtingen gebonden.

Onder verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard in art. 2:192 lid 1 onder a BW valt naar mijn mening ook een
 verplichting om in bepaalde gevallen op een bepaalde wijze te stemmen[noot:6]. Gaat het om een legaat van
 vruchtgebruik en is bij de vestiging daarvan bepaald dat het stemrecht aan de vruchtgebruiker toekomt, dan doet zich
 de moeilijkheid voor dat de “verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard” tussen aandeelhouders volgens art. 2:192
 lid 1 aanhef en onder a BW aan het aandeelhouderschap zijn verbonden. De vruchtgebruiker met stemrecht is geen
 aandeelhouder, maar zal bij voorkeur wel de verplichtingen die op de aandeelhouder rusten aan wie hij het
 vruchtgebruik ontleent, dienen na te komen. Ik zou, niettegenstaande de wettekst die met dit geval geen rekening
 houdt, willen aannemen dat ook de vruchtgebruiker met stemrecht vanaf het tijdstip dat aan hem het stemrecht
 toekomt door bedoelde verplichtingen is gebonden. Ik zou voorts willen aannemen dat de vruchtgebruiker met
 stemrecht vanaf dat tijdstip de rechten kan uitoefenen die staan tegenover de verplichtingen die aan het
 aandeelhouderschap van andere aandeelhouders zijn verbonden[noot:7].

Het is overigens niet moeilijk andere voorbeelden te geven van extra-verplichtingen die in geval van vruchtgebruik niet
 (uitsluitend) aan het aandeelhouderschap, maar (mede) aan het vruchtgebruik dienen te zijn verbonden. Ik noem de
 verplichting om niet met de BV te concurreren. De wet voorziet hier niet in. Ik zou willen aannemen dat een dergelijke
 verplichting ook aan het vruchtgebruik is verbonden indien het betreft aandelen met betrekking tot welke de
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 aandeelhouder op het tijdstip van vestiging van het vruchtgebruik was gebonden. Wordt de extra-verplichting eerst na
 de vestiging van het vruchtgebruik in de statuten neergelegd, dan is naar mijn mening art. 2:192 lid 1, tweede zin BW
 van toepassing hetgeen betekent dat de extra-verplichting niet tegen de wil van de vruchtgebruiker kan worden
 opgelegd[noot:8].

2.2. Aandeelhouder is niet gebonden aan extra-verplichtingen

Uit de wet, namelijk art. 2:192 lid 1, tweede zin BW volgt dat een extra-verplichting niet tegen de wil van de
 aandeelhouder aan deze kan worden opgelegd. Worden de statuten gewijzigd en bepalen deze na

de wijziging dat met betrekking tot alle aandelen extra-verplichtingen aan het aandeelhouderschap zijn verbonden, dan
 gelden deze extra-verplichtingen niet voor een aandeelhouder indien hij niet voor het besluit tot statutenwijziging heeft
 gestemd of niet op een andere wijze heeft ingestemd; dat laatste is in het bijzonder van belang als het om
 stemrechtloze aandelen gaat.

Uit de wet kan voorts worden afgeleid, dat in het geval dat een aandeelhouder die niet gebonden is aan een extra-
verplichting zijn aandelen[noot:9] vervreemdt, de verkrijger wel is gebonden. De wet houdt namelijk in art. 2:192a lid 1,
 eerste zin BW een regeling in voor het geval de gebondenheid van de verkrijger aan de extra-verplichting ertoe leidt
 dat de overdracht onmogelijk of uiterst bezwaarlijk is. Uitgangspunt van de wet is, dat de verkrijger wel aan de extra-
verplichtingen is gebonden. Leidt deze gebondenheid er toe dat de overdracht onmogelijk of uiterst bezwaarlijk is, dan
 kan de niet-gebonden aandeelhouder de vennootschap verzoeken om gegadigden aan te wijzen aan wie hij al zijn
 aandelen zal kunnen overdragen volgens een regeling in de statuten. Deze eerste zin van art. 2:192a lid 1 BW roept
 een aantal vragen op. Allereerst de vraag wanneer zich de situatie voordoet dat een overdracht uiterst bezwaarlijk is.
 “Uiterst bezwaarlijk” ziet volgens de minister op de situatie waarin de niet-gebonden aandeelhouder slechts tegen voor
 hem ongunstige voorwaarden kan overdragen.[noot:10]

Bij de vraag of er sprake is van ongunstige voorwaarden, dient rekening te worden gehouden met de “werkelijke”
 waarde: dat is de waarde waarin de extra-verplichting niet is verdisconteerd.[noot:11]. Zou dit anders zijn, dan zou een
 niet-gebonden aandeelhouder in geval van vervreemding het negatieve effect van de extra-verplichting op de waarde
 van zijn aandelen wel moeten dragen.

2.3. “Persoonsgebonden karakter” van niet-gebondenheid. Algemeen

Alvorens aandacht te besteden aan de vraag of de niet-gebondenheid op een erfgenaam of legataris overgaat, is het
 noodzakelijk dat ik eerst aandacht besteed aan het juridische karakter van de niet-gebondenheid. De minister meent
 dat het feit dat een opvolgende aandeelhouder in beginsel aan verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard is
 gebonden, geen nadere regeling behoeft; dat volgt volgens hem reeds uit het persoonsgebonden karakter van de niet-
gebondenheid waarbij de minister verwijst naar de memorie van toelichting[noot:12]. Het ligt naar mijn mening niet voor
 de hand aan te nemen dat de niet- gebondenheid een persoonsgebonden karakter heeft. Met de term
 persoonsgebonden wil de minister ook tot uitdrukking brengen dat een vrijstelling mede betrekking heeft op aandelen
 die de niet-gebonden aandeelhouder na de inwerkingtreding van de statutenwijziging neemt of verkrijgt.

Het zou naar mijn mening meer voor de hand hebben gelegen aan te nemen dat de niet-gebondenheid een kwalitatief
 karakter heeft, dat wil zeggen dat zij in een zodanig verband met de aandelen die de aandeelhouder houdt, staat dat
 deze daarbij slechts belang heeft zolang hij de aandelen behoudt. Zou de niet-gebondenheid voor de toepassing van
 art. 6:251 BW als een recht mogen worden aangemerkt en uit een overeenkomst althans een andere meerzijdige
 vermogensrechtelijke rechtshandeling voortvloeien, dan zou dat recht overgaan op de opvolgende verkrijger van de
 aandelen onder bijzondere titel. Zie art. 6:251 eventueel in verbinding met art. 6:216 BW. De aandeelhouder heeft bij
 de niet-gebondenheid met betrekking tot de vervreemde aandelen immers slechts belang zolang hij de vervreemde
 aandelen behoudt. Ik meen dat men art. 6:251 BW ook buiten het terrein van het overeenkomstenrecht analogisch
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 mag toepassen[noot:13]. Nu de niet-gebondenheid niet voortvloeit uit een rechtshandeling maar uit de wet, namelijk
 art. 2:192 lid 1, tweede zin BW, ligt het naar mijn mening het meest voor de hand de niet-gebondenheid van de
 opvolgende aandeelhouder te baseren op de regeling van het afhankelijk recht in art. 3:7 BW. Uit art. 2:192 lid 1,
 tweede zin BW vloeit voor de aandeelhouder een vrijstelling van de gebondenheid aan de extra-verplichting voort. Een
 dergelijke vrijstelling mag voor de toepassing van art. 3:7 BW worden aangemerkt als een recht dat zodanig aan de
 aandelen is verbonden dat het niet zonder de aandelen kan bestaan.

Zou uit art. 2:192a BW niet blijken, dat de verkrijger onder bijzondere titel wel aan de extra-verplichting is gebonden,
 dan zou ik menen dat op grond van het (algemeen) vermogensrecht het tegendeel zou gelden. De hiervoor
 aangehaalde opmerkingen van de minister over het persoonsgebonden karakter van de niet-gebondenheid zouden
 dat naar mijn mening in dat veronderstelde geval niet anders maken. Overigens volgt uit art. 2: 192a lid 1, tweede zin
 BW nu juist dat de niet-gebondenheid niet persoonsgebonden is.

In ieder geval heeft de rechtsbetrekking die door de niet-gebondenheid wordt bepaald, niet een hoogstpersoonlijk
 karakter.

2.4. “Persoonsgebonden karakter” van niet-gebondenheid en erfopvolging en legaat

Het persoonsgebonden karakter van de niet-gebondenheid staat er niet aan in de weg, dat de vrijstelling overgaat op
 een rechtsopvolger onder algemene titel in geval van erfopvolging, fusie en splitsing. Dat vloeit niet voort uit art. 3:116
 BW[noot:14], maar uit art. 4:182 lid 1 BW, art. 2:309 BW en art. 2:334a BW.

De minister lijkt hier anders over te denken. Ik laat hem aan het woord:

“Dat een opvolgende aandeelhouder in beginsel aan een statutaire verplichting van verbintenisrechtelijke
 aard is gebonden, behoeft geen nadere regeling. Dat volgt reeds uit het persoonsgebonden karakter van
 de niet-gebondenheid (vgl. blz. 4 van de memorie van toelichting). Het voorgestelde artikel 192 lid 5
 (artikel 192a van de nota van wijziging) heeft geen betrekking op overgang van aandelen onder algemene
 titel. Dit volgt uit het gebruik van het woord “vervreemdt” in de eerste zin. De verkrijger die de aandelen
 onder algemene titel heeft verkregen, is op grond van art. 3:116 BW gebonden aan de statutaire
 verplichting”[noot:15].

Het is de vraag of dit betekent dat een erfgenaam die aandelen erft van een niet-gebonden aandeelhouder/ erflater ook
 niet gebonden is met betrekking tot aandelen die hij reeds hield op het tijdstip van de vererving. Ik betwijfel, of dat als
 geldend recht mag worden aangenomen hetgeen mijn twijfel ten aanzien van de juistheid van de kwalificatie
 persoonsgebonden versterkt. De opvatting van een minister die niet in een wetsbepaling is neergelegd, kan geen
 afbreuk doen aan een geldende regel van algemeen vermogensrecht die is neergelegd in art. 4:182 lid 1 BW dat alle
 rechtsbetrekkingen van vermogensrechtelijke aard van de erflater op de erfgenamen overgaan[noot:16]. Daaronder
 valt de niet-gebondenheid van de erflater aan statutaire extra-verbintenissen. Zou de opvatting van de minister
 geldend Nederlands recht weergeven, dan zou daarvan het gevolg zijn dat de erfgenamen van een aandeelhouder die
 niet gebonden is aan extra-verbintenissen en die bij vervreemding tijdens zijn leven niet de negatieve financiële
 consequentie behoefde te accepteren die het gevolg is van het feit dat zijn rechtsopvolger in beginsel wel gebonden
 is, die negatieve financiële invloed wel dienen te accepteren doordat zij, anders dan de erflater, wel zijn gebonden.

Indien de aandeelhouder met betrekking tot de geërfde aandelen niet gebonden is en ten aanzien van de aandelen die
 hij reeds hield wel is gebonden, is een, niet geheel theoretische, vraag wat geldt ten aanzien van aandelen die hij na
 de vererving neemt of onder bijzondere titel verkrijgt.

In geval van toedeling van aandelen bij de verdeling van de gemeenschap van nalatenschap van een erflater die niet
 gebonden was, blijft de niet-gebondenheid van kracht voor de aandeelhouder aan wie de aandelen worden
 toebedeeld. Ter ondersteuning van dit standpunt kan een beroep worden gedaan op art. 3:186 lid 2 BW[noot:17].
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Heeft een erflater aandelen ten aanzien waarvan een vrijstelling geldt, gelegateerd, dan is de vraag of de niet-
gebondenheid op de legataris overgaat. Ik beantwoord die vraag bevestigend. Zou dat anders zijn, dan zou een deel
 van de waarde ten gevolge van de afgifte van het legaat “verdampen”; er zou voorts een niet te rechtvaardigen
 verschil ontstaan met het gevolg dat de aandelen krachtens erfopvolging worden verkregen. Ook in het geval van een
 legaat tegen inbreng van de waarde leidt dit standpunt tot een redelijke uitkomst. De nalatenschap ontvangt de
 “werkelijke” waarde van de legataris die niet gebonden wordt aan de extra-verplichting.

Indien de aandelen in de wettelijke gemeenschap van goederen zijn gevallen en worden toebedeeld aan de
 langstlevende die niet erfgenaam is, blijft de niet-gebondenheid gelden voor de langstlevende ook al kan daarvoor
 geen beroep worden gedaan op art. 3:186 lid BW. Zou dat anders zijn, dan zou een deel van de waarde van de
 verdeelde aandelen “verdampen” waarvoor geen rechtvaardiging bestaat. Dat de minister op discutabele gronden
 meent dat de niet-gebondenheid persoonsgebonden is, is daarvoor in ieder geval geen voldoende rechtvaardiging.

3. Voortdurende verbintenissen met betrekking tot aandelen
Ik besteed thans aandacht aan het geval dat er geen extra-verplichtingen in de statuten zijn neergelegd. Indien de
 erflater met betrekking tot door hem gehouden aandelen een overeenkomst heeft gesloten die “voortdurende
 verbintenissen”[noot:18] in het leven roept, ligt in de inhoud van de overeenkomst besloten dat na het overlijden van
 de erflater met achterlating van twee of meer erfgenamen de overeenkomst in dit opzicht de aandelen volgt, dat wil
 zeggen dat de erfgenaam aan wie de aandelen worden toebedeeld of aan wie de aandelen zijn gelegateerd in de
 plaats treedt met uitsluiting van de andere erfgenaam of erfgenamen[noot:19]. Laten wij aannemen dat de erflater met
 betrekking tot zijn aandelen een stemovereenkomst is aangegaan en de erfgenaam aan wie de aandelen zijn
 toebedeeld of ten titel van legaat zijn overgedragen, hield voorafgaande aan het overlijden van erflater ook zelf
 aandelen terzake van welke hij niet gebonden was door de stemovereenkomst, dan wordt dit laatste niet anders ten
 gevolge van het feit dat hij met betrekking tot de van erflater afkomstige aandelen wel gebonden is[noot:20].

Wanneer na het overlijden van de in de wettelijke gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot, die met
 betrekking tot de tot de gemeenschap behorende aandelen in de BV een stemovereenkomst is aangegaan, bij de
 verdeling van de door dat overlijden ontbonden gemeenschap van goederen met de daarin begrepen nalatenschap,
 die aandelen zouden worden toebedeeld aan de, als erfgenaam uitgesloten, langstlevende echtgenoot, zou deze
 laatste niet aan de stemovereenkomst gebonden zijn. Tijdens de huwelijksgemeenschap was hij geen partij bij de
 overeenkomst; de ontbinding van degemeenschap door het overlijden van de erflater zou daarin geen verandering
 brengen. Daar de erfgenamen door de toedeling van de aandelen aan de echtgenoot geen aandeelhouders meer
 zouden zijn, zouden zij geen partij meer bij de overeenkomst zijn. Eén en ander zou voor de andere aandeelhouders
 onaanvaardbaar zijn, tenzij de langstlevende echtgenoot tot de overeenkomst zou toetreden. Zou deze daartoe niet
 bereid zijn, dan vloeit uit de stemovereenkomst voort dat de erfgenamen jegens de mede-aandeelhouders verplicht
 zijn bij de verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap van de langstlevende echtgenoot te verlangen dat de
 aandelen aan hen worden toegedeeld. De langstlevende echtgenoot is jegens de erfgenamen verplicht aan dit
 verlangen te voldoen voor zover de redelijkheid en billijkheid, die de rechtsbetrekkingen tussen de deelgenoten mede
 bepalen, eisen dat de erfgenamen aan hun verplichting jegens de mede-aandeelhouders van de erflater kunnen
 voldoen[noot:21].

Ik durf inmiddels aan te nemen, dat het voor de bescherming van de mede-aandeelhouders niet noodzakelijk is dat de
 langstlevende in het beschreven geval toetreedt tot stemovereenkomst. De verbintenissen die voor erflater uit de
 stemovereenkomst voortvloeien, vormen voor de langstlevende “andere gemeenschapsschulden” bedoeld in art.
 1:102, tweede zin BW. Voor dergelijke gemeenschapsschulden is de langstlevende hoofdelijk met de nalatenschap
 verbonden, met dien verstande evenwel dat daarvoor slechts kan wordt uitgewonnen hetgeen de langstlevende uit
 hoofde van de verdeling heeft verkregen. Bij de formulering van deze onwenselijke regel[noot:22] is, meen ik te mogen
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 aannemen, niet gedacht aan voortdurende verbintenissen met betrekking tot uit hoofde van de verdeling van de
 ontbonden huwelijksgemeenschap verkregen goederen. De langstlevende is hoofdelijk verbonden ter zake van de uit
 de stemovereenkomst voortvloeiende verbintenissen[noot:23]. Zou hij wanprestatie plegen ten aanzien van
 verbintenissen uit de stemovereenkomst, dan kan een andere partij bij de stemovereenkomst die daardoor schade
 lijdt, op vergoeding waarvan hij op grond van art. 6:74 BW is gerechtigd, terzake verhaal zoeken op de aan de
 langstlevende toebedeelde aandelen. Als dat zo is, brengt een redelijke toepassing van art. 1:102, tweede zin BW
 naar mijn mening mee dat de langstlevende die niet partij is bij de stemovereenkomst en aan wie de aandelen worden
 toebedeeld, verbonden is de uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenissen na te komen. Ik schrijf bewust
 “verbonden” en niet “hoofdelijk verbonden”. Want een redelijke toepassing van zowel de eerste als de tweede zin van
 art. 1:102 BW brengt voorts mee dat de erfgenamen, die de persoon van erflater als contractspartij voortzetten, niet
 meer gebonden zijn aan de stemovereenkomst. Overigens kan de langstlevende er belang bij hebben en er
 aanspraak op maken dat hij niet slechts gebonden wordt aan de uit de stemovereenkomst voortvloeiende
 verbintenissen maar ook de daaruit voortvloeiende rechten kan uitoefenen en, meer dan dat, contractspartij wordt.

Een bijzonder geval dat afzonderlijke behandeling behoeft, doet zich voor indien de erflater die partij is bij een
 stemovereenkomst de aandelen heeft gelegateerd aan een persoon die niet erfgenaam is. Met een variant van dit
 geval hebben wij te maken indien erflater het vruchtgebruik van de aandelen waarop de stemovereenkomst betrekking
 heeft, heeft gelegateerd aan een persoon die niet erfgenaam is en heeft bepaald, zie hierna onder 7.3.2, dat het
 stemrecht op de aandelen aan de vruchtgebruiker toekomt. Ik beschouw dit als een wezenlijk andere situatie dan die
 zich voordoet indien de aandelen tot de ontbonden huwelijksgemeenschap behoren waartoe de langstlevende
 uitsluitend krachtens huwelijksvermogensrecht is gerechtigd. In het laatstbedoelde geval kunnen de erfgenamen
 voorkomen dat de aandelen aan de langstlevende worden toebedeeld. In het geval dat ik nu behandel, zijn de
 erfgenamen verplicht het legaat af te geven. Of de erfgenamen verplicht zijn bij de afgifte van het legaat te bedingen,
 dat de legataris toetreedt tot de stemovereenkomst, zal afhangen van wat de overeenkomst daarover bepaalt. Houdt
 de overeenkomst een “kettingbeding” in dat een aandeelhouder verplicht de aandelen slechts over te dragen aan een
 persoon die tot de stemovereenkomst is toegetreden, dan zullen de erfgenamen verplicht zijn bij de afgifte van het
 legaat van de legataris te bedingen dat hij partij wordt bij de stemovereenkomst. Houdt de overeenkomst niet met
 zoveel woorden een kettingbeding in, dan kan uitleg van de overeenkomst er desalniettemin toe leiden dat
 aangenomen dient te worden dat de aandeelhouder zijn aandelen slechts mag overdragen aan een persoon die partij
 bij de stemovereenkomst is geworden.

Ik zou in het geval dat uit de stemovereenkomst voortvloeit dat de erfgenamen de aandelen slechts mogen overdragen
 aan een persoon die partij is bij de stemovereenkomst willen aannemen dat de erfgenamen bij de afgifte van het
 vruchtgebruik slechts mogen bepalen dat het stemrecht aan de vruchtgebruiker toekomt indien deze zich verbindt de
 verplichtingen uit de stemovereenkomst na te komen. De vruchtgebruiker zal er aanspraak op mogen maken dat de
 erfgenamen die partij bij de stemovereenkomst blijven, met hem overeenkomen op welke wijze de erfgenamen de
 voor hen uit de stemovereenkomst voortvloeiende rechten ten behoeve van de vruchtgebruiker zullen uitoefenen.

4. Rechter kan bepalingen omtrent overdraagbaarheid buiten toepassing verklaren in
 geval van afgifte van een legaat en toedeling van aandelen uit een gemeenschap
Art. 2:195 lid 7 BW, onderdeel van de flex-BV-wet, verleent de rechter de bevoegdheid om in een aantal daar
 genoemde gevallen de blokkeringsregeling geheel of gedeeltelijk buiten toepassing te verklaren. Deze mogelijkheid
 van dispensatie is voor het geval van de afgifte van een legaat en de toedeling uit een gemeenschap in de
 parlementaire stukken en gedurende de parlementaire behandeling niet toegelicht. Zij is ontleend aan de wetgeving
 van de Nederlandse Antillen. In de memorie van toelichting op het ontwerp van de Landsverordening inzake de
 Besloten Vennootschap wordt niet meer vermeld dan:

“Ook het onmogelijk maken of ernstig belemmeren van toescheiding bij scheiding en deling en de afgifte
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 van een legaat lijkt onwenselijk”[noot:24].

Voor ieder van deze twee ontheffingsmogelijkheden ontbreekt een overtuigende grond. Deze wordt door de minister
 ook niet gegeven en ik kan deze niet bedenken[noot:25].

Een legaat is een bron van verbintenissen of zoals art. 4:117 lid 1 BW het uitdrukt:

“Een legaat is een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater aan één of meer personen een
 vorderingsrecht toekent.”

Waarom zou de blokkeringsregeling niet van toepassing zijn indien een legaat wordt afgegeven dat wil zeggen de
 gelegateerde aandelen worden geleverd? Waarom bevat de wet geen mogelijkheid om dispensatie te verlenen indien
 de erflater zijn geblokkeerde aandelen heeft verkocht en op het tijdstip van zijn overlijden nog niet had overgedragen
 en waarom bevat de wet niet ook een mogelijkheid van dispensatie, indien de erflater zijn geblokkeerde aandelen ter
 zake des doods heeft geschonken? En waarom is er geen mogelijkheid van dispensatie door de rechter indien een
 kind gebruik wil maken van zijn wettelijk recht op overdracht van aandelen voor een redelijke prijs op grond van art.
 4:38 BW? Een verplichting tot overdracht geldt hier slechts voor zover de statutaire regels omtrent overdracht van
 aandelen zich daartegen niet verzetten, zo bepaalt art. 4:38 lid 3 BW uitdrukkelijk. Voor de mogelijkheid van
 dispensatie ter realisering van dit wettelijke recht zou meer te zeggen zijn dan voor een mogelijkheid van dispensatie
 die ertoe moet strekken dat een door een aandeelhouder vrijwillig gemaakt legaat van geblokkeerde aandelen kan
 worden afgegeven.

Ook kent de wet, en naar ik meen terecht, geen mogelijkheid van dispensatie van een blokkeringsregeling teneinde te
 bereiken dat geblokkeerde aandelen worden overgedragen aan een kind dat een wilsrecht ex art. 4:19 e.v. BW heeft
 uitgeoefend.

De mogelijkheid van dispensatie is overigens niet noodzakelijk om de afgifte van een legaat van vruchtgebruik mogelijk
 te maken. De bevoegdheid tot het vestigen van een vruchtgebruik op aandelen in een BV kan bij de statuten niet
 worden beperkt of uitgesloten, ook niet indien de titel legaat is. Zie hierna onder 7.3.1.

Ook de ratio van de mogelijkheid van dispensatie in geval van een toedeling uit de gemeenschap is duister. Ook is mij
 niet duidelijk hoe deze bepaling zou dienen te worden toegepast. Op een dergelijke toedeling is de wettelijke
 blokkeringsregeling van art. 2:195 lid 1 BW niet van toepassing. De overdracht van aandelen is geblokkeerd, niet de
 overgang van aandelen die het gevolg is van de levering, zie art. 3:186 lid 1 BW[noot:26]. Dat wil niet zeggen dat in de
 statuten behalve de overdraagbaarheid niet ook de “verdeelbaarheid” kan worden geblokkeerd, maar de wet heeft
 naar mijn mening niet een dispensatie van de blokkeringsregeling van de “verdeelbaarheid” op het oog[noot:27]. Aan
 een beperking van de verdeelbaarheid bestaat overigens geen behoefte. Het besloten karakter van de vennootschap
 kan beter worden gewaarborgd met een aanbiedingsverplichting die ontstaat op het tijdstip dat de aandelen
 overgaan[noot:28]. Zo is gebruikelijk de bepaling dat de erfgenamen de krachtens erfrecht verkregen aandelen dienen
 aan te bieden aan hun mede-aandeelhouders tenzij de aandelen zijn overgegaan op personen aan wie de erflater de
 aandelen vrijelijk kon overdragen of, zo dat niet het geval is, de aandelen binnen een bepaald tijdvak na het overlijden
 van erflater zijn toebedeeld aan één of meer personen aan wie de erflater de aandelen vrijelijk kon overdragen. Aldus
 kan ook de langstlevende die de aandelen krachtens de wettelijke verdeling verkrijgt en die niet een persoon is aan
 wie erflater vrijelijk kon overdragen, verplicht zijn de krachtens erfrecht verkregen aandelen aan te bieden.

5. Uitoefening van aan aandelen verbonden rechten
 5.1. Inleiding

Bij de beantwoording van de vraag wie bevoegd is aan aandelen verbonden rechten uit te oefenen, dient een aantal
 situaties te worden onderscheiden. Allereerst het geval dat de aandelen tot een nalatenschap behoren, terwijl er geen
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 executeur, vereffenaar of testamentaire bewindvoerder in functie is en vervolgens ieder van de gevallen dat er wel een
 erfrechtelijke functionaris fungeert en er is geen erfrechtelijke functionaris in functie.

Hierna besteed ik aandacht aan het vruchtgebruik op aandelen. Bij het legaat van vruchtgebruik van aandelen is het in
 het algemeen wenselijk een bewind in te stellen. Aan de bevoegdheden van een bewindvoerder in geval van een
 legaat van vruchtgebruik besteed ik aanvullend aandacht onder 7.4.

In het hiernavolgende concentreer ik mij op het stemrecht, en het daaraan gekoppelde vergaderrecht, en besteed ik in
 5.6 voorts kort aandacht aan andere rechten zoals reflectie- en voorkeursrechten. Bij de behandeling van het
 (erfrechtelijke) vruchtgebruik behandel ik ook de vraag aan wie het stem-onderscheidenlijk vergaderrecht toekomt.

5.2. De aandelen behoren tot een nalatenschap en er is geen erfrechtelijke functionaris in functie

Bezien wij allereerst wie bevoegd zijn de aan de aandelen verbonden stemrechten uit te oefenen in het geval de
 aandelen tot een gemeenschap van nalatenschap behoren. De belangrijkste vraag die dan beantwoording behoeft, is
 of het uitoefenen van stemrecht een daad van beheer is als bedoeld in art. 3:170 lid 2 BW[noot:29]. Indien die vraag
 bevestigend kan worden beantwoord, betekent dat niet alleen dat de deelgenoten gezamenlijk bevoegd zijn de
 stemrechten uit te oefenen, maar ook dat een beheersregeling erin kan voorzien dat één van de deelgenoten of een
 derde privatief bevoegd is de stemrechten uit te oefenen. Ook kan de beheersregeling bepalen dat een deelgenoot
 met betrekking tot een aantal aandelen en een andere deelgenoot met betrekking tot de resterende aandelen die tot
 de gemeenschap behoren, met het beheer is belast[noot:30]. Voorts is, zoals ik hierna zal constateren, de inhoud van
 het begrip ‘beheer’ in de gemeenschapstitel ook bepalend voor de inhoud van de bevoegdheden tot beheer van de
 executeur, vereffenaar en bewindvoerder. Aangenomen dient te worden dat het beheer van aandelen het uitoefenen
 van stemrechten omvat, ongeacht het voorstel waarover wordt gestemd[noot:31].

Maakt de gemeenschap van de nalatenschap deel uit van een ontbonden huwelijksgemeenschap, dan geldt het
 voorgaande eveneens, met dien verstande dat de langstlevende (mede) uit hoofde van het huwelijksvermogensrecht
 deelgenoot is.

5.3. Er is een executeur in functie

Een executeur heeft op grond van art. 4:144 lid 1 BW een tweeledige taak. Hij heeft allereerst tot taak de goederen der
 nalatenschap te beheren. Onder het beheren valt het uitoefenen van vergader- en stemrechten betreffende aandelen
 waarover hij het beheer voert. Voor wat onder het beheer van de executeur valt, mag aansluiting worden gezocht bij
 wat onder beheer wordt verstaan in art. 3:170 lid 2 BW.

Maakt de nalatenschap deel uit van een ontbonden huwelijksgemeenschap, dan voeren de langstlevende en de
 executeur gezamenlijk het beheer. Zij kunnen naar mijn mening een beheersregeling treffen op grond waarvan het
 beheer van de aandelen privatief toekomt aan de executeur, de langstlevende of een derde. Uit deze opvatting vloeit
 voort dat ik van mening ben dat het aangaan van een beheersregeling een daad van beheer is.

5.4. Er is een vereffenaar in functie

Ook een vereffenaar heeft een tweeledige taak. Dat bepaalt art. 4:211 lid 1 BW. Hij heeft allereerst tot taak de
 nalatenschap als een goed vereffenaar te beheren. Onder het beheren van aandelen valt ook hier het uitoefenen van
 de aan de aandelen verbonden vergader- en stemrechten. Ook hier mag voor wat onder beheer valt aansluiting
 worden gezocht bij wat beheer in art. 3:170 lid 2 BW inhoudt.

Ik sluit niet uit dat ook de vereffenaar, evenals de executeur, bevoegd is een beheersregeling te treffen, indien de
 vereffende nalatenschap deel uitmaakt van een ontbonden huwelijksgemeenschap. Meer voor de hand ligt het dat de
 vereffenaar van de nalatenschap op grond van art. 4:213 BW aan de rechtbank verzoekt om de benoeming van een
 vereffenaar van de ontbonden huwelijksgemeenschap[noot:32]. Ook bestaat de mogelijkheid dat de rechtbank op
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 grond van art. 3:193 BW een vereffenaar van de ontbonden huwelijksgemeenschap, waarvan de nalatenschap deel
 uitmaakt, benoemt.

5.5. Er is een bewindvoerder in functie

Op grond van art. 4:166 BW komt het beheer van goederen van de nalatenschap toe aan de bewindvoerder. Voor wat
 onder beheer dient te worden verstaan, is ook hier bepalend wat beheer inhoudt in art. 3:170 lid 2 BW. Tot beheer is
 de bewindvoerder niet bevoegd zolang er een executeur met beheer of een vereffenaar in functie is[noot:33]. Maakt
 de nalatenschap deel uit van een ontbonden huwelijksgemeenschap, dan is de bewindvoerder bevoegd met de
 langstlevende een beheersregeling omtrent de aandelen te treffen.

5.6. Andere rechten dan stemrecht

Wat voor het uitoefenen van stemrecht geldt, is ook van toepassing op de uitoefening van het recht om in te stemmen,
 bijvoorbeeld het recht om in te stemmen met een wijziging van een statutaire regeling[noot:34]. Bij andere aan
 aandelen verbonden rechten dan het vergader- en stemrecht is voorts onder meer te denken aan reflectie- en
 voorkeursrechten. Naar mijn mening valt het uitoefenen van deze rechten onder beheer. Dat betekent dat degene(n)
 die met het beheer belast is/zijn deze rechten in beginsel mag/mogen uitoefenen. “In beginsel”, want zij mogen deze
 rechten slechts uitoefenen indien zij bevoegd zijn de schulden die door uitoefening van de rechten ontstaan, tot
 betaling van een koopsom van aandelen of tot volstorting van aandelen, uit het door hen beheerd vermogen te
 voldoen. Indien zij tot dat laatste niet bevoegd zijn, zijn zij slechts bevoegd de rechten in overleg met de
 rechthebbenden uit te oefenen. Daarbij zal de beheerder dienen zeker te stellen dat de aandelen in het geval de te
 betalen bedragen uit de door hem beheerde goederen worden voldaan, onder zijn beheer vallen. Dat wil zeggen: tot
 de gemeenschap van de nalatenschap behoren, onder het beheer van de vereffenaar of executeur of onder het
 bewind van de bewindvoerder vallen[noot:35].

Ik zou willen aannemen dat ingeval ten opzichte van de aandelen een statutaire aanbiedingsplicht bestaat, degene aan
 wie het beheer toekomt, bevoegd en verplicht is die aanbiedingsplicht na te komen[noot:36].

6. Beschikken over aandelen
 6.1. Inleiding

Wat betreft het beschikken over aandelen, waaronder ik versta het verrichten van de andere handelingen dan
 beheershandelingen als bedoeld in art. 3:170 lid 2 BW, kan op dezelfde wijze worden onderscheiden als ik hierover
 onder 5 heb gedaan.

Beheer en beschikken vormen geen zuivere tegenstelling[noot:37]. Onder de bevoegdheid tot beheer van een
 effectenportefeuille zal in het algemeen de bevoegdheid vallen om tot de portefeuille behorende effecten te verkopen
 en over te dragen. Gaat het om aandelen in een BV, dan zal het beheer in het algemeen juist niet de bevoegdheid
 omvatten om deze te vervreemden.

6.2. De aandelen behoren tot een gemeenschap van nalatenschap

Tot beschikkingshandelingen zijn de deelgenoten van een gemeenschap gezamenlijk bevoegd. De wet staat niet toe,
 naar mijn mening overigens ten onrechte, dat een beheersregeling een beheerder tot beschikkingshandelingen, die
 niet als beheer kunnen worden aangemerkt, bevoegd verklaart[noot:38].

Ook indien de langstlevende echtgenoot (mede) krachtens huwelijksgoederenrecht deelgenoot is in de ontbonden
 huwelijksgemeenschap, waarvan de nalatenschap deel uitmaakt, zijn de deelgenoten gezamenlijk bevoegd over hun
 aandeel in de aandelen in de BV te beschikken. In het gezamenlijk beschikken ligt, voor zover nodig, de door art.
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 3:190 lid 1 BW vereiste toestemming besloten.

6.3. Er is een executeur in functie

Een executeur ontleent aan zijn bevoegdheid tot beheer van de aandelen in de BV niet de bevoegdheid over de
 aandelen te beschikken. Die bevoegdheid kan hij wel ontlenen aan zijn tweede taak: de schulden van de nalatenschap
 voldoen die tijdens zijn beheer uit de goederen van de nalatenschap behoren te worden voldaan. Met het oog daarop
 verklaart art. 4:147 lid 1 BW hem bevoegd door hem beheerde goederen te gelde te maken.

Zolang het beheer van de executeur over de tot de nalatenschap behorende aandelen in de BV voortduurt, kunnen de
 erfgenamen niet zonder zijn medewerking of machtiging van de kantonrechter over de aandelen in de BV of hun
 aandeel daarin beschikken, zo volgt uit art. 4:145 lid 1 BW[noot:39]. Zou de wet dit niet bepalen, dan zou een
 beschikking over de aandelen in de BV die tot de nalatenschap behoren, de vervulling van de taak van de executeur
 om schulden van de nalatenschap te voldoen, kunnen frustreren; het beheer van de executeur ‘volgt’ de aandelen
 niet, waardoor hij in het veronderstelde geval dat de aandelen niet meer tot de nalatenschap behoren, deze niet te
 gelde zou kunnen maken ter voldoening van schulden van de nalatenschap.

Omvat de nalatenschap een aandeel in een ontbonden huwelijksgemeenschap, dan is de executeur tezamen met de
 langstlevende bevoegd de aandelen in de BV die tot de ontbonden huwelijksgemeenschap behoren, te gelde te
 maken teneinde schulden van de ontbonden huwelijksgemeenschap, waaronder begrepen: de schulden van de
 nalatenschap, te voldoen[noot:40].

6.4. Er is een vereffenaar in functie

Ook een vereffenaar ontleent aan zijn bevoegdheid tot beheer niet de bevoegdheid om over de aandelen in de BV te
 beschikken. Die bevoegdheid ontleent hij wel aan zijn (tweede) taak de nalatenschap te vereffenen. Met het oog
 daarop legt de wet hem in art. 4:215 lid 1 BW de verplichting op de goederen van de nalatenschap te gelde te maken
 voor zover dit voor de voldoening van de schulden van de nalatenschap nodig is.

Voor het geval de nalatenschap een aandeel in een ontbonden huwelijksgemeenschap omvat, verwijs ik naar het slot
 van 5.4 voor de mogelijkheid om te bereiken dat er een vereffenaar van de ontbonden huwelijksgemeenschap gaat
 fungeren.

6.5. Er is een bewindvoerder in functie

Of een bewindvoerder zelfstandig, dat wil zeggen zonder medewerking van de erfgenaam, bevoegd is tot
 beschikkingshandelingen, zal ervan afhangen of de testateur de bewindvoerder in de uiterste wil op de voet van art.
 4:171 lid 1 BW tot deze handelingen bevoegd heeft verklaard. Dat zal veelal het geval zijn indien de bewindvoerder
 een zogenaamde ‘afwikkelingsbewindvoerder’ is. Heeft de testateur de bevoegdheden van de bewindvoerder niet
 uitgebreid, dan is de bewindvoerder niet bevoegd de onder bewind staande aandelen in de BV te gelde te maken,
 teneinde, onder meer, schulden van de nalatenschap te voldoen [noot:41].

Voor de schulden van de nalatenschap, en de andere in art. 4:175 lid 1 BW vermelde schulden, kunnen de aandelen in
 de BV wel worden uitgewonnen.

Omvat de nalatenschap een aandeel in een ontbonden huwelijksgemeenschap, dan rust het bewind op het aandeel in
 alle goederen van de ontbonden huwelijksgemeenschap dat de nalatenschap uitmaakt. De goederen van deze
 gemeenschap, dus ook de helft van de eventuele aandelen in de BV waarop het bewind niet rust, kunnen voor de
 schulden van de nalatenschap worden uitgewonnen.

6.6. Beschikkingsonbevoegdheid in het erfrecht
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Er zijn verschillende gevallen denkbaar dat iemand aandelen in een BV verkrijgt van een onbevoegde erfgenaam of
 een onbevoegde erfrechtelijke functionaris. Ik heb onlangs uitgebreider aandacht besteed aan de vraag in hoeverre
 degene aan wie een onbevoegde erfgenaam of erfrechtelijke functionaris een registergoed levert, wordt beschermd
 omdat hij is afgegaan op de conclusie in een verklaring van erfrecht en daarom te dezen aanzien als te goeder trouw
 geldt[noot:42]. Mijn conclusie is dat goede trouw niet tot bescherming van de beoogde verkrijger van aandelen in een
 BV leidt, waarbij ten aanzien van registergoederen, anders dan ten aanzien van aandelen in een BV, de art. 3:24, 25
 en 26 BW een rol kunnen spelen[noot:43].

7. Legaat van (vruchtgebruik van) aandelen
 7.1. Inleiding

Hierna zal ik allereerst twee vragen aan de orde stellen die rijzen in het geval (geblokkeerde) aandelen zijn
 gelegateerd. Daarna zal ik, alvorens onder 8 aandacht te besteden aan de twee erfrechtelijke vruchtgebruiken
 waarvoor Boek 4 een regeling geeft, ingaan op het legaat van vruchtgebruik van aandelen in een BV. Een aantal van
 de vragen die daarbij aan de orde komen, speelt ook bij de erfrechtelijke vruchtgebruiken.

7.2.1. Wanneer overdracht krachtens legaat niet is geblokkeerd

Volgens art. 2: 195 lid 2 BW geldt de overdracht krachtens legaat voor de toepassing van de wettelijke
 blokkeringsregeling als een overdracht door de erflater. Aangenomen dient te worden dat deze regel ook geldt indien
 de statuten een blokkeringsregeling inhouden. Bepalen de statuten dat een aandeelhouder zijn aandelen vrijelijk kan
 overdragen aan zijn echtgenoot dan kan een legaat van aandelen aan erflaters echtgenoot vrijelijk worden afgegeven.
 Dat geldt dus niet voor een legaat aan een echtgenoot van een erfgenaam. Een overdracht aan laatstbedoelde
 legataris op grond van art. 2: 195 lid 3, tweede zin BW is ongeldig. De verkrijger van deze legataris kan niet worden
 beschermd door art. 3: 88 BW ook al waren de erfgenamen niet beschikkingsonbevoegd[noot:44].

7.2.2. Naleven blokkeringsregeling bij afgifte legaat door erfgenamen die reeds vóór het overlijden van erflater
 aandeelhouder waren

Een vraag die inmiddels wel als klassiek kan worden aangemerkt, is of de aandeelhouders op wie een legaat van
 geblokkeerde aandelen rust en die reeds vóór het overlijden van erflater aandeelhouder waren, verplicht zijn zich te
 onthouden van het uitoefenen van reflectierechten, die zij ontlenen aan de aandelen die zij reeds hielden. Ik
 beantwoord die vraag, ook na heroverweging, zonder aarzeling bevestigend[noot:45]. Asser/Van Solinge & Nieuwe
 Weme 2-IIa 2013/388 oordelen, in navolging van de vorige drukken van dit werk, anders en achten beslissend dat de
 erfgenamen al mede-aandeelhouder van de erflater waren en uit dien hoofde reflecteren. Deze schrijvers[noot:46]
 lijken de aansluiting met het algemeen vermogensrecht te missen. Uit art. 4:117 leden 2 en 3 BW volgt niet alleen dat
 het legaat op de gezamenlijke erfgenamen rust, maar ook dat de gezamenlijke erfgenamen schuldenaar zijn. Is het
 legaat aan één of meer bepaalde erfgenamen opgelegd dan zijn deze uitsluitend draagplichtig en als het om een
 deelbare prestatie gaat ook uitsluitend schuldenaar. Van de schuld die tot een ondeelbare prestatie verplicht, zoals
 een legaat van aandelen in een BV, zijn alle erfgenamen schuldenaar[noot:47]. Hoe de motivering van Asser 2-IIa zich
 verhoudt tot de rechtsregel dat een erfgenaam in het geval de erflater de door de erfgenaam gehouden aandelen heeft
 verkocht, verplicht is deze aan de koper over te dragen, maken schrijvers niet duidelijk. Ik zou menen dat deze
 rechtsregel aanzienlijk verder gaat dan de verplichting om geen gebruik te maken van het reflectierecht dat een
 erfgenaam ontleent aan door hem gehouden aandelen.

In het geval dat de overdracht de goedkeuring van een orgaan van de vennootschap vereist, is het legaat gemaakt
 onder de voorwaarde dat de legataris als gegadigde wordt aangewezen. Indien een erfgenaam de vervulling van de
 voorwaarde belet door de aanwijzing tot gegadigde te aanvaarden ofwel in het geval dat het orgaan de algemene
 vergadering van aandeelhouders is en hij, erfgenaam/ aandeelhouder is, door de uitoefening van zijn stemrecht te
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 bewerkstelligen dat de legataris niet als gegadigde wordt aangewezen, is het voorgaande van overeenkomstige
 toepassing.

In 4 heb ik aandacht besteed aan art. 2:195 lid 7 BW op grond waarvan de rechter in geval van afgifte van een legaat
 bepalingen betreffende blokkering geheel of gedeeltelijk buiten toepassing kan verklaren. Aan deze bepaling bestaat
 gezien het vorenstaande ook geen behoefte om te bereiken dat een erfgenaam die al voorafgaande aan het overlijden
 van de erflater aandeelhouder was, de afgifte van de gelegateerde aandelen niet frustreert. De erfgenaam is op grond
 van het erfrecht verplicht de afgifte van de gelegateerde aandelen niet te frustreren.

Zie hiervoor onder 3 voor het antwoord op de vraag wanneer een legataris gebonden is c.q. kan worden gehouden aan
 de verplichtingen uit een door erflater gesloten stemovereenkomst.

In 2.1 heb ik voor het geval dat het niet (uitsluitend) gaat om uit een stemovereenkomst voortvloeiende verplichtingen,
 maar om statutaire extra-verplichtingen betreffende het uitoefenen van stemrecht aangenomen dat ook de
 legataris/vruchtgebruiker met stemrecht daaraan is gebonden.

7.3. Legaat van vruchtgebruik van aandelen en stemrecht

7.3.1. Blokkeringsregeling staat niet in de weg aan afgifte legaat

Legateert erflater het vruchtgebruik van geblokkeerde aandelen, dan staat de blokkeringsregeling niet in de weg aan
 de afgifte van het legaat. Op grond van art. 2:197 lid 1 BW kan de bevoegdheid tot het vestigen van vruchtgebruik bij
 de statuten namelijk niet worden beperkt of uitgesloten[noot:48].

7.3.2. Toekenning stemrecht aan vruchtgebruiker

Vervolgens is het de vraag of het stemrecht aan de vruchtgebruiker/legataris kan worden toegekend. De in art. 2:197
 lid 2 BW neergelegde hoofdregel is dat het stemrecht toekomt aan de aandeelhouder. Van deze hoofdregel kan onder
 meer worden afgeweken “bij de vestiging van het vruchtgebruik”, zie art. 2:197 lid 3 BW. Ik neem aan dat de erflater in
 de uiterste wil kan bepalen dat het stemrecht aan de vruchtgebruiker toekomt[noot:49]. De erfgenamen zijn dan
 verplicht dit bij de afgifte van het legaat, dat is bij de vestiging van het vruchtgebruik, samen met de
 legataris/vruchtgebruiker te bepalen indien de vruchtgebruiker een persoon aan wie de aandelen vrijelijk kunnen
 worden overgedragen. Ik neem aan dat art. 2:195 lid 2 BW hier naar analogie van toepassing is, hetgeen betekent dat
 er van vrije overdraagbaarheid aan de vruchtgebruiker sprake is indien de erflater vrijelijk aan de vruchtgebruiker,
 laten wij aannemen zijn echtgenote, kon overdragen. Het is uiteraard van belang dat de door de erflater gewenste
 vruchtgebruikbepalingen zoveel mogelijk door de statuten van de BV worden mogelijk gemaakt. Is de vruchtgebruiker
 niet een persoon aan wie de erflater vrijelijk kon overdragen, dan kan het bepaalde in art. 2:197 lid 3, tweede zin BW
 van belang zijn. Op grond van deze bepaling komt het stemrecht slechts aan de vruchtgebruiker toe indien de
 bepaling dat het stemrecht aan deze toekomt, is goedgekeurd door een daartoe in de statuten van de vennootschap
 aangewezen orgaan, dan wel - bij gebreke van zodanige aanwijzing - door de algemene vergadering. Doet het laatste
 geval zich voor, dan dienen de gezamenlijke erfgenamen het aan de door hen gehouden aandelen verbonden
 stemrecht uit te oefenen vóór het verlenen van goedkeuring. Dit geldt ook ten aanzien van de aandelen die zij reeds
 voor het overlijden van erflater hielden. Vergelijk hiervoor onder 7.2.2 ten aanzien van het legaat van geblokkeerde
 aandelen. Is de goedkeuring verleend, dan zijn de erfgenamen en de vruchtgebruiker verplicht bij de vestiging van het
 vruchtgebruik te bepalen dat het stemrecht aan de vruchtgebruiker toekomt. Overigens staat de derde zin van art.
 2:195 lid 3 BW toe dat van het bepaalde in de tweede zin wordt afgeweken[noot:50]. Is in de statuten aldus afgeweken
 van art. 2:197 lid 3, tweede zin BW dat het stemrecht niet aan de vruchtgebruiker kan worden toegekend, dan zijn de
 erfgenamen verplicht het aan al hun aandelen verbonden stemrecht uit te oefenen voor een voorstel tot wijziging van
 de statuten teneinde de toekenning van stemrecht aan de vruchtgebruiker in overeenstemming met de uiterste
 wilsbeschikking van erflater mogelijk te maken
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7.3.3. Uitoefening stem- en vergaderrecht door vruchtgebruiker

De wet bepaalt in art. 2:227 lid 1 BW dat het vergaderrecht in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde kan worden
 uitgeoefend. Dat betekent dat een vruchtgebruiker aan wie de rechten toekomen die de wet aan een certificaathouder
 met vergaderrecht toekent het vergaderrecht ook door een schriftelijk gevolmachtigde kan laten uitoefenen. Volgens
 art. 2:227 lid 3 BW kan iedere aandeelhouder het hem toekomende stemrecht in de algemene vergadering in persoon
 of bij schriftelijke gevolmachtigde uitoefenen. Een volmacht door een stemgerechtigde aandeelhouder zal dus dienen
 te voorzien in zowel de uitoefening van het vergaderrecht als de uitoefening van het stemrecht. Uit het feit dat de wet
 zich in art. 2:227 lid 3 BW beperkt tot de aandeelhouder mag niet worden afgeleid dat wat ik in de voorgaande zin heb
 aangenomen, niet ook geldt voor de vruchtgebruiker met stemrecht.

De vruchtgebruiker met stemrecht mag zich dus zowel bij de uitoefening van het vergaderrecht als bij de uitoefening
 van het stemrecht door een schriftelijk gevolmachtigde laten vertegenwoordigen[noot:51]. Ongelukkiger vind ik dat de
 leden 1 en 3 van art. 2:227 BW in onderling verband beschouwd de vraag oproepen of een aandeelhouder of een
 vruchtgebruiker met stemrecht het vergaderrecht en stemrecht ook door verschillende gevolmachtigden kan laten
 uitoefenen[noot:52]. En ook de vraag of deze aandeelhouder of vruchtgebruiker zijn vergaderrecht door een
 gevolmachtigde kan laten uitoefenen en zelf in de algemene vergadering het hem toekomende stemrecht kan
 uitoefenen. Ik ben geneigd beide vragen ontkennend te beantwoorden, omdat ik meen dat in de gevallen waarin aan
 een persoon zowel het vergaderrecht als het stemrecht toekomt, deze rechten slechts door dezelfde persoon kunnen
 worden uitgeoefend[noot:53]. Zou men hier anders over denken, dan zal men de vraag onder ogen moeten zien wat
 de betekenis is van art. 2:227 lid 5 BW op grond waarvan bij de statuten de bevoegdheid van vergadergerechtigden
 zich te doen vertegenwoordigen kan worden beperkt. Kan bij de statuten ook de bevoegdheid van stemgerechtigden
 zich te doen vertegenwoordigen, worden beperkt? De wet beantwoordt die vraag niet en heeft het in art. 2:227 lid 5
 BW slechts over vergaderrechten. Bij de regeling van de opschorting van rechten bevat de wet naast de regel art.
 2:227 lid 6 BW ten aanzien van het vergaderrecht in art. 2:228 lid 1, tweede zin BW wel een afzonderlijke regeling ten
 aanzien van het stemrecht. Naar mijn mening kan ook de bevoegdheid van stemgerechtigden om zich te doen
 vertegenwoordigen bij de statuten worden beperkt ook al bepaalt de wet dat niet. Uit de wetsgeschiedenis blijkt niet
 dat flex-BV-wetgever hier heeft willen afwijken van wat voor de BV gold en voor de NV geldt: volgens art. 2:117 lid 1,
 derde zin BW kan in het algemeen, de bevoegdheid van aandeelhouders zich te doen vertegenwoordigen, worden
 beperkt.

7.4. Bewind over vruchtgebruik

Het zal, zoals in het algemeen bij een vruchtgebruiklegaat, ook bij een vruchtgebruik op aandelen in een BV meestal
 aanbeveling verdienen dat het recht van vruchtgebruik onder bewind wordt gesteld[noot:54]. In dat geval is de
 bewindvoerder bevoegd tot het beheer van het recht van vruchtgebruik. Ook hier valt onder beheer het uitoefenen van
 het aan de vruchtgebruiker toekomende stemrecht, ongeacht het voorstel dat aan de orde is. Wil het bewind zijn
 strekking, te weten het belang dienen van zowel de vruchtgebruiker als de aandeelhouder, kunnen waarmaken, dan is
 het van groot belang dat het stemrecht op de aandelen in de BV waarop het vruchtgebruik rust aan de vruchtgebruiker
 toekomt. De bewindvoerder oefent dan het stemrecht uit hetgeen in het bijzonder van belang is als er voorstellen
 omtrent uitkeringen door de BV aan de orde zijn.

De erflater doet er in voorkomend geval goed aan in de uiterste wil met zoveel woorden te bepalen dat ook uitkeringen
 uit de met bewind belaste goederen die niet als vruchten kunnen worden aangemerkt, door de bewindvoerder aan de
 rechthebbende - lees in geval van een bewind over het recht van vruchtgebruik: de vruchtgebruiker - mogen worden
 uitgekeerd[noot:55]. Bijvoorbeeld indien dat nodig is voor een voldoende verzorging van de vruchtgebruiker. Dat kan
 ook worden bereikt indien niet aandelen in een BV maar het recht van vruchtgebruik op aandelen in een BV onder
 bewind is gesteld. Daardoor heeft de bewindvoerder de vrijheid ook uitkeringen op de aandelen die niet als vruchten
 kunnen worden aangemerkt[noot:56], aan de vruchtgebruiker te doen toekomen, indien hij dat in het belang van de
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 vruchtgebruiker acht. Daardoor wordt het recht van vruchtgebruik naar mijn mening in zekere zin, maar binnen de
 grenzen van de wet, “gedenatureerd”. De erflater kan aan de vruchtgebruiker de bevoegdheid toekennen de aandelen
 in de BV te vervreemden en te verteren, waarom zou hij dan niet aan de vruchtgebruiker het recht kunnen toekennen
 van het stemrecht op de aandelen op een zodanige wijze gebruik te maken dat indien nodig voor zijn verzorging ook
 uitkeringen ten laste van de reserves, die niet als vruchten kunnen worden aangemerkt, worden gedaan en aan de
 vruchtgebruiker toe komen?

Hiervoor onder 3 heb ik aandacht besteed aan de vraag wanneer, in het geval dat de erflater heeft bepaald dat het
 stemrecht toekomt aan de legataris/ vruchtgebruiker, deze dient te worden gebonden aan een door erflater gesloten
 stemovereenkomst.

7.5. De vestiging van het vruchtgebruik

Op grond van art. 2:196 lid 1 BW is zowel voor de levering van een aandeel als voor de levering van een beperkt recht
 op een aandeel in een BV een notariële akte vereist. Voor de vestiging van een beperkt recht schrijft art. 2:196 lid 1
 BW ten onrechte niet voor dat daarvoor een notariële akte is vereist. Aangenomen dient te worden dat art. 3:98 BW
 van overeenkomstige toepassing is op de vestiging[noot:57] en de afstand van een beperkt recht. Op de levering van
 een beperkt recht is art. 3:98 BW niet naar analogie van toepassing; art. 2:196 BW is daarop immers rechtstreeks van
 toepassing.

Op de toedeling van aandelen in een BV of een beperkt recht is art. 3:186 lid 1 BW ook rechtstreeks van toepassing.
 Uit deze bepaling in verbinding met art. 2:196 lid 1 BW volgt dat de levering die noodzakelijk is om de toebedeelde
 aandelen of het recht van vruchtgebruik daarop te doen overgaan bij notariële akte dient te geschieden[noot:58].

Op grond van art. 3:96 BW geschiedt de levering van een (onverdeeld) aandeel in een goed op overeenkomstige wijze
 en met overeenkomstige gevolgen als is bepaald met betrekking tot de levering van dat goed. Deze bepaling is anders
 dan art. 3:98 BW rechtstreeks van toepassing op de levering van een (onverdeeld) aandeel in een aandeel in een BV
 nu art. 3:96 BW zich niet beperkt tot hetgeen afd. 3.4.2 omtrent de overdracht van een goed bepaalt en
 dientengevolge mede ziet op een wijze van levering die buiten afd. 3.4.2 in de wet is neergelegd zoals in casu art.
 2:196 lid 1 BW.

7.6. Rechten van certificaathouders met vergaderrecht in geval van vruchtgebruik

7.6.1. Aan vruchtgebruiker met stemrecht komt vergaderrecht toe

Uiteraard komt aan de vruchtgebruiker met stemrecht het recht toe de algemene vergadering bij te wonen en daarin
 het woord te voeren. Dat bepaalt art. 2:197 lid 4, eerste zin BW ook nog eens uitdrukkelijk: deze vruchtgebruiker heeft
 de rechten die de wet toekent aan de houders van certificaten met vergaderrecht. Tot die rechten behoort het in art.
 2:227 lid 1 BW omschreven vergaderrecht. Ook art. 2:227 lid 2 BW kent het vergaderrecht nogmaals toe aan de
 vruchtgebruiker met stemrecht.

7.6.2. Wanneer aan vruchtgebruiker zonder stemrecht het vergaderrecht toekomt

Art. 2:197 lid 4, tweede zin BW bepaalt dat de vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft de rechten heeft die de wet
 toekent aan certificaathouders met vergaderrecht indien de statuten dit bepalen en bij de vestiging of overdracht van
 het vruchtgebruik niet anders is bepaald[noot:59]. Art. 2:227 lid 2 BW bepaalt nogmaals dat vruchtgebruikers die geen
 stemrecht hebben, vergaderrecht hebben indien de statuten dit bepalen en bij de vestiging of overdracht van het
 vruchtgebruik niet anders is bepaald. Op zichzelf is het niet onoverkomelijk dat de wet in herhaling treedt. De herhaling
 wordt in dit geval gerechtvaardigd doordat de wetgever in art. 2:227 BW een opsomming wil geven van de personen
 aan wie het vergaderrecht toekomt. De herhaling veroorzaakt wel een onduidelijkheid. Op grond van art. 2:197 lid 4,
 tweede zin BW heeft de vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft “de rechten die door de wet zijn toegekend aan de
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 houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden” indien de statuten dit bepalen en bij de
 vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald. Het verschil in tekst tussen art. 2:197 lid 4,
 tweede zin BW en art. 2:227 lid 2, tweede zin BW leidt tot de volgende vraag: kan bij de vestiging of overdracht van
 het vruchtgebruik worden bepaald dat de vruchtgebruiker slechts het vergaderrecht heeft en niet ook de andere
 rechten die de wet toekent aan houder van certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden? Ik beantwoord die vraag
 ontkennend[noot:60].

7.6.3. Wijziging statutaire regeling betreffende vergaderrecht vruchtgebruiker

In dit geval kan de doublure, die art. 2: 227 lid 2, tweede zin BW bevat, wellicht behulpzaam zijn bij de interpretatie van
 een voor mij op het eerste gezicht onduidelijke bepaling. Dat is art. 2:227 lid 4, tweede zin BW. Voor het gemak van de
 lezer geef ik het gehele vierde lid van deze bepaling weer:

“Een statutaire regeling waarbij aan certificaathouders vergaderrecht is toegekend, kan slechts met
 instemming van de betrokken certificaathouders worden gewijzigd, tenzij bij het toekennen van het
 vergaderrecht de bevoegdheid tot wijziging uitdrukkelijk in de statuten was voorbehouden. De vorige zin is
 van overeenkomstige toepassing op vruchtgebruikers en pandhouders.”

De eerste zin van art. 2:227 lid 4 BW roept geen vragen op. Een wijziging van een statutaire regeling waarbij aan
 certificaathouders vergaderrecht is toegekend ten gevolge waarvan het vergaderrecht niet meer aan de
 certificaathouders toekomt, heeft tot gevolg dat alle overige rechten die aan de certificaathouders met vergaderrecht
 toekomen, komen te vervallen. De wet kent die rechten immers toe aan de certificaathouders met vergaderrecht.

Hoe dienen wij de tweede zin te verstaan? Deze zin zal alleen betrekking hebben op vruchtgebruikers zonder
 stemrecht. Aan vruchtgebruikers met stemrecht kan het vergaderrecht immers niet bij de statuten worden ontnomen.
 Maar wat betekent het dat de eerste zin van overeenkomstige toepassing is op vruchtgebruikers zonder stemrecht?
 Betekent dit dat een statutaire regeling die bepaalt dat het vergaderrecht toekomt aan vruchtgebruikers zonder
 stemrecht, niet zonder instemming van alle vruchtgebruikers zonder stemrecht kan worden gewijzigd? Daarbij is van
 belang dat art. 2:197 lid 4, tweede zin BV niet zo flexibel is dat de statuten kunnen bepalen dat de
 certificaathoudersrechten steeds toekomen aan de vruchtgebruiker zonder stemrecht. Bij de vestiging of overdracht
 van het vruchtgebruik moet anders kunnen worden bepaald. Bij de beantwoording van de vraag dient ook in
 aanmerking te worden genomen dat het vergaderrecht, lees: de rechten die de wet aan certificaathouders met
 vergaderrecht toekent, toekomt aan vruchtgebruikers zonder stemrecht, maar bij de vestiging of overdracht van het
 vruchtgebruik in een concreet geval anders is bepaald. Ontleent een dergelijke vruchtgebruiker aan art. 2:227 lid 4,
 tweede zin BW het recht om in te stemmen met een wijziging van de statutaire regeling? Bij de beantwoording van
 deze vraag komt naar mijn mening betekenis toe aan het antwoord op de vraag of ook na de vestiging van het
 vruchtgebruik tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker kan worden overeengekomen dat aan de
 vruchtgebruiker de certificaathoudersrechten toekomen. Waarom zou het BV-recht wel zo flexibel zijn dat het toestaat
 dat na de vestiging van het vruchtgebruik het stemrecht aan de vruchtgebruiker wordt toegekend en niet toestaan dat
 de certificaathouders-rechten na de vestiging van het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker worden toegekend? Daar
 is naar mijn mening geen overtuigend ontkennend antwoord op. Het feit dat de wet dit niet met zoveel woorden
 mogelijk maakt, staat er niet aan in de weg aan te nemen dat het mogelijk is. Ook de mogelijkheden om na de
 vestiging van vruchtgebruik te bepalen of het stemrecht aan de vruchtgebruiker, of aandeelhouder, toekomt zijn niet
 uitputtend in de wet neergelegd. Een dergelijke overeenkomst na de vestiging van het vruchtgebruik dient schriftelijk te
 worden aangegaan en de art. 2:196a en 196b BW zijn van overeenkomstige toepassing op de schriftelijke
 overeenkomst. Vergelijk art. 2:197 lid 3, laatste zin en art. 2:196c BW. Na deze excursie kan de vraag of onder
 vruchtgebruikers alle vruchtgebruikers zonder stemrecht zijn begrepen, bevestigend worden beantwoord.

7.6.4. De in art. 2: 227 lid 4, tweede zin BW neergelegde bepaling is gebrekkig geformuleerd en op de verkeerde plaats
 in de wet neergelegd
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Overigens roept art. 2:227 lid 4 BW de vraag op of het de bedoeling van de wet is de instemming van de
 vruchtgebruiker zonder stemrecht voor te schrijven voor een wijziging van de statuten ten gevolge waarvan aan de
 vruchtgebruiker zonder stemrecht niet langer de andere rechten dan het vergaderrecht toekomen die de wet toekent
 aan de certificaathouders met vergaderrecht zoals het recht om van de jaarstukken kennis te nemen (art. 2:212 BW)
 en het recht om de algemene vergadering op te roepen (art. 2:223 BW)[noot:61]. In het algemeen zullen de statuten,
 waarin gebruik wordt gemaakt van de door art. 2:197 lid 4, tweede zin BW gegeven mogelijkheid, bepalen dat aan de
 vruchtgebruiker zonder stemrecht de rechten toekomen die de wet toekent aan certificaathouders met
 vergaderrechten en niet slechts de vergaderrechten[noot:62].

Ik neem aan dat het de bedoeling van de wet is dat de instemming van vruchtgebruikers zonder stemrecht is vereist
 voor een wijziging van de statuten ten gevolge waarvan aan hen niet langer de rechten toekomen die de wet toekent
 aan certificaathouders met vergaderrecht. Indien dat inderdaad mag worden aangenomen, is de in art. 2:227 lid 4,
 tweede zin BW neergelegde bepaling niet alleen gebrekkig geformuleerd, maar is deze bepaling ook op een verkeerde
 plaats in de wet neergelegd. De geëigende plaats is art. 2:197 lid 4 BW (en voor de pandhouder zonder stemrecht: art.
 2:198 lid 4 BW).

Overigens valt op dat de wetgever heeft verzuimd in art. 2:197 lid 4 BW rekening te houden met de wijziging in art.
 2:197 lid 3 BW. Voorbeeld. Bij de vestiging van het vruchtgebruik wordt bepaald dat het stemrecht toekomt aan de
 vruchtgebruiker. Nadien komen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker schriftelijk overeen dat aan de
 aandeelhouder het stemrecht toekomt en dat aan de vruchtgebruiker niet de rechten toekomen van een
 certificaathouder met vergaderrecht. Hier zal de lezer mij wellicht tegenwerpen dat art. 2:197 lid 3 BW niet voorziet in
 een schriftelijke overeenkomst na vestiging van het vruchtgebruik ten gevolge waarvan het stemrecht van de
 vruchtgebruiker overgaat op de aandeelhouder en alleen voorziet in een schriftelijke overeenkomst na vestiging van
 het vruchtgebruik ten gevolge waarvan het stemrecht overgaat van de aandeelhouder naar de vruchtgebruiker. Dat is
 juist, maar ook dat lijkt een omissie van de wetgever te zijn en niets in de wetsgeschiedenis wijst erop dat een
 dergelijke overeenkomst niet is toegestaan. De praktijk zal daaraan behoefte hebben, zeker ook bij het erfrechtelijke
 voorbehouden vruchtgebruik, waarover hierna onder 8.3, waar het uitgangspunt van de wet is dat het stemrecht aan
 de vruchtgebruiker toekomt.

7.6.5. Uitoefening van rechten die de wet toekent aan certificaathouders met vergaderrecht betreft beheer

Ten slotte vermeld ik dat het uitoefenen van de rechten die de wet toekent aan de houders van certificaten met
 vergaderrecht beheer betreft. Daartoe is/zijn dus bevoegd degene(n) aan wie het beheer over de certificaten of het
 vruchtgebruik op de aandelen toekomt.

8. De erfrechtelijke vruchtgebruiken
 8.1. Inleiding

Boek 4 bevat een regeling van twee soorten erfrechtelijke vruchtgebruiken.

Het eerste is het verzorgingsvruchtgebruik uit hoofde van art. 4:30 BW dat zich ook kan uitstrekken over aandelen in
 een BV. Ten aanzien van het stemrecht wijkt Boek 2 niet af van de algemene regeling betreffende het vruchtgebruik
 op aandelen. De (flex-)BV-wetgever heeft hier wel de aansluiting met Boek 4 gemist.

Wat betreft het tweede erfrechtelijke vruchtgebruik, te weten: het door de langstlevende voorbehouden vruchtgebruik in
 geval van uitoefening van een wilsrecht van een kind ten aanzien van aandelen in een BV, houdt Boek 2 ten aanzien
 van het stemrecht wel een afwijkende regeling in. Ook hier heeft de (flex-)BW-wetgever onvoldoende rekening
 gehouden met het in Boek 4 neergelegde algemene vermogensrecht. De afwijking betekent onder meer dat het
 stemrecht ook toekomt aan de vruchtgebruiker aan wie de aandelen niet vrijelijk kunnen worden overgedragen.
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8.2. Het verzorgingsvruchtgebruik uit hoofde van art. 4:30 BW

Heeft de langstlevende voor zijn verzorging behoefte aan vestiging van een vruchtgebruik en heeft hij van de
 erfgenamen verlangd dat zij meewerken aan de vestiging van een vruchtgebruik, dan dient het vruchtgebruik te
 worden gevestigd. Zie daarover hiervoor onder 7.4. Ook ten aanzien van een verzorgingsvruchtgebruik geldt dat de
 bevoegdheid tot het vestigen niet bij de statuten kan worden beperkt of uitgesloten. Zie art. 2:197 lid 1 BW.

Wat betreft het stemrecht houden de art. 3:219 en art. 2:197 lid 2 BW voor het verzorgingsvruchtgebruik niet een van
 de wettelijke hoofdregel afwijkende regeling in. Volgens deze hoofdregel komt het stemrecht aan de aandeelhouder
 toe. Bij de uitoefening van het stemrecht mag de aandeelhouder geen afbreuk doen aan het vruchtgebruik van de
 vruchtgebruiker[noot:63]. Aangenomen dient te worden dat de aandeelhouder verplicht is voor een voorstel tot
 uitkering van winst te stemmen indien de liquiditeit en de solvabiliteit van de vennootschap dat toestaan en de (beperkt
 opgevatte) verzorgingsbehoefte van de vruchtgebruiker dat vereist.Volgens art. 2:197 lid 3 BW komt het stemrecht niet
 aan de aandeelhouder, maar aan de vruchtgebruiker toe indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald of
 nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen en de vruchtgebruiker een
 persoon is aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen. Indien de vruchtgebruiker niet een zodanige
 persoon is, moet voorts voldaan zijn aan de voorwaarde die is neergelegd in de tweede volzin van art. 2:197 lid 3 BW.
 Dit laatste geldt tenzij de statuten anders bepalen. Ook bij dit vruchtgebruik staat na de invoering van de flex-BV
 buiten twijfel dat de aandeelhouder en de vruchtgebruiker ook na de vestiging van het vruchtgebruik schriftelijk kunnen
 overeenkomen dat het stemrecht aan de vruchtgebruiker toekomt.

Op het verzorgingsvruchtgebruik is ook art. 4:23 lid 4 BW van toepassing. Op grond van deze bepaling kunnen bij de
 vestiging van vruchtgebruik of daarna nadere regelingen worden getroffen door de echtgenoot en de
 hoofdgerechtigde, dan wel door de kantonrechter op verzoek van één van hen. Bij nadere regelingen in art. 4:23 lid 4
 BW is blijkens de wetsgeschiedenis ook aan stemrecht gedacht[noot:64]. De kantonrechter kan naar mijn mening niet
 een nadere regeling treffen die de aandeelhouder en de vruchtgebruiker niet zouden kunnen overeenkomen. Met
 inachtneming van die beperking kan de kantonrechter zowel bij de vestiging van het vruchtgebruik als daarna een
 nadere regeling treffen ten aanzien van het stemrecht. Met deze mogelijkheid houdt art. 2:197 lid 3 BW geen
 rekening[noot:65]. Dat de wetgever met de in art. 4:23 lid 4 BW neergelegde bepaling van algemeen vermogensrecht
 geen rekening heeft gehouden bij de formulering van art. 2:197 lid 3 BW komt ook tot uitdrukking in de laatste zin van
 dit artikellid. Volgens de daarin neergelegde bepaling zijn de art. 2:196a en 196b BW betreffende erkenning van/of
 betekening aan de vennootschap van overeenkomstige toepassing op de schriftelijke overeenkomst waarbij na de
 vestiging van het vruchtgebruik het stemrecht aan de vruchtgebruiker wordt toegekend. Ik zou willen aannemen dat
 laatstbedoelde voorschriften zoveel mogelijk dienen te worden nageleefd indien er niet sprake is van een schriftelijke
 overeenkomst maar van een kantonrechterlijke beschikking. En ook als er sprake is van een kantonrechtelijke
 beschikking die wordt gegeven bij de vestiging van het vruchtgebruik.

Boek 2 houdt noch voor het verzorgingsvruchtgebruik noch voor het voorbehouden vruchtgebruik, waaraan ik hierna
 onder 8.3 aandacht zal besteden, een bijzondere regeling in ten aanzien van de vergaderrechten van de
 vruchtgebruiker.

8.3. Het voorbehouden vruchtgebruik

Volgens art. 3:81 lid 1, tweede zin BW kan een vruchtgebruik worden voorbehouden. Bij het door de langstlevende in
 het kader van de uitoefening van wilsrechten voorbehouden vruchtgebruik als bedoeld in art. 4:19 en 21 BW is het
 uitgangspunt van de wet dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker. Zie art. 3:219 en art. 2:197 lid 3,
 voorlaatste volzin BW[noot:66].

Ook bij dit voorbehouden vruchtgebruik kan naar mijn mening na de vestiging van het vruchtgebruik een regeling
 omtrent het stemrecht worden getroffen. Hier heeft de wetgever de aansluiting met het algemeen vermogensrecht niet
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 geheel gemist, maar onder meer niet onder ogen gezien dat art. 2:197 lid 3, voorlaatste zin BW diende te worden
 aangepast aan de verruimde mogelijkheid om na de vestiging van het vruchtgebruik bij schriftelijke overeenkomst het
 stemrecht toe te kennen aan de aandeelhouder. Ook hier geldt dat het toekennen van stemrecht aan de
 aandeelhouder volgens de statuten niet kan worden uitgesloten.

De lex generalis van art. 4:23 lid 4 BW prevaleert. Totdat de flex-BV-wet werd ingevoerd, luidde de toen derde zin van
 art. 2:197 lid 3 BW zoals thans de vierde zin van dit artikellid luidt. Deze derde zin hield een afwijkende regeling in van
 de lex generalis van art. 4:23 lid 4 BW dat toestond dat ook na de vestiging van het vruchtgebruik, lees hier: het
 voorbehouden daarvan, nadere regelingen kunnen worden getroffen door de echtgenoot en de hoofdgerechtigde dan
 wel door de kantonrechter op verzoek van één van hen[noot:67]. De afwijking die de thans vierde zin van art. 2:197 lid
 3 BW ten opzichte van art. 4:23 lid 4 BW bevat, heeft geen goede zin meer nu inmiddels op grond van de eerste en
 tweede zin van dit artikellid in het algemeen geldt dat de aandeelhouder en de vruchtgebruiker ook na de vestiging
 van het vruchtgebruik omtrent het stemrecht kunnen overeenkomen. Waarom zouden de langstlevende/
 vruchtgebruiker en het kind/aandeelhouder dat niet mogen overeenkomen en waarom kan de kantonrechter niet ook
 na de vestiging van het vruchtgebruik bepalen dat het stemrecht aan de aandeelhouder toekomt?

Ook ten aanzien van dit vruchtgebruik geldt dat een na de vestiging van het vruchtgebruik overeengekomen regeling
 schriftelijk dient te worden aangegaan. Opmerkelijk is ook hier, dat art. 2:197 lid 3, laatste volzin BW geen rekening
 houdt met de door de voorlaatste zin gegeven mogelijkheid dat de kantonrechter omtrent het stemrecht anders
 bepaalt.

Art. 2:197 lid 3, laatste zin BW is zowel van toepassing op de schriftelijke overeenkomst omtrent het stemrecht die na
 de vestiging van het vruchtgebruik is gesloten alsook, zoveel mogelijk analogisch, op een kantonrechterlijke
 beschikking ongeacht of deze ten tijde van de vestiging van het vruchtgebruik of daarna wordt gegeven.

9. Conclusie
In het voorgaande heb ik hoofdzakelijk langs twee invalshoeken het BV-recht geconfronteerd met het algemeen
 vermogensrecht en in het bijzonder het erfrecht. Enerzijds heb ik een aantal bepalingen van in het bijzonder het flex-
BV-recht geanalyseerd vanuit het algemeen vermogensrecht. De conclusie die ik uit dit onderzoek trek, is dat de flex-
BV-wetgever op een aantal plaatsen onvoldoende rekening heeft gehouden met het algemeen vermogensrecht en zich
 daarvan onvoldoende bewust is geweest. De andere invalshoek die ik heb gekozen is: hoe dient het algemeen
 vermogensrecht te worden toegepast op aandelen in een BV. Ik heb daarmee duidelijk gemaakt dat kennis van het
 vermogensrecht niet alleen voor de beoefenaar van het vennootschapsrecht in de rechtspraktijk onontbeerlijk is.

 [1]

Het belang van het vermogensrecht voor de beoefenaar van het vennootschapsrecht, Amsterdam: Amsterdam
 University Press 2012. Zoals gebruikelijk verwijs ik ook in dit artikel regelmatig naar eerder eigen werk. Dat doe ik niet
 om de kans op een onzinnige beschuldiging van “zelfplagiaat” te verminderen, maar vooral om dit artikel niet onnodig
 lang te maken. Op de plaatsen waarnaar ik verwijs, wordt het onderwerp veelal uitgebreider behandeld en in een
 bredere context geplaatst met, waar toepasselijk, verwijzing naar relevante rechtspraak en literatuur.

[2]

Ook nog recentelijk als docent van de door de Stichting tot Bevordering van de Notariële Wetenschap op 12 december
 2013 georganiseerde PAO-cursus “Aandelen in de BV in het erfrecht”, waaraan ik de titel van dit artikel ontleen.

[3]

Hier spelen niet de vragen die aan de orde zijn als het gaat om “voortdurende verbintenissen” met betrekking tot
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 aandelen waaraan de erflater op grond van een overeenkomst, en niet op grond van de statuten, was gebonden. Zie
 daarover hierna onder 3.

[4]

Voor de duidelijkheid: aandeelhouderschap is niet houderschap als bedoeld in art. 3:116 BW.

[5]

Zie voor “voortdurende verbintenissen” waaraan de aandeelhouder op grond van een overeenkomst, en niet op grond
 van de statuten, is gebonden, hierna onder 3.

[6]

Aan deze kwestie wordt in de handboeken over vennootschapsrecht geen aandacht besteed.

[7]

Bij het voorbehouden erfrechtelijke vruchtgebruik, waarover hierna onder 8.3, is het wettelijke uitgangspunt dat het
 stemrecht aan de vruchtgebruiker/langstlevende toekomt. De langstlevende blijft naar mijn mening vanaf het tijdstip
 van het voorbehoud van het vruchtgebruik als vruchtgebruiker aan de stemovereenkomst gebonden waaraan hij als
 aandeelhouder was gebonden.

[8]

Ik volsta hier met het signaleren van de vraag wat geldt indien een niet-gebonden vruchtgebruiker zijn recht van
 vruchtgebruik wil vervreemden. Bij de beantwoording van deze vraag zou ik ook betekenis willen toekennen aan het al
 dan niet persoonsgebonden karakter van de niet-gebondenheid. Zie hierna 2.3.

[9]

De wet had preciezer dienen te formuleren: aandelen, dus niet zijn de aandelen, waarop de extra-verplichting geen
 betrekking heeft.

[10]

Zie Kamerstukken I, vergaderjaar 2011-2012, 31 058, C, p.19- 20.

[11]

Aldus Van Olffen/De Kluiver/Legein e.a., Flex-bv en Wet bestuur en toezicht. Een praktische handleiding, Den Haag:
 Boom Juridische uitgevers 2012, p. 104. Anders Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/303: “Bij de
 prijsvaststelling moet de deskundige rekening houden met het feit dat de verkrijgende aandeelhouder gebonden is aan
 de verplichting of eis.” Asser verwijst naar een uitlating van de minister die is weergegeven in de in de vorige noot
 vermelde passage uit de parlementaire geschiedenis . De minister is daar verwarrend. Later in Kamerstukken I,
 vergaderjaar 2011-2012, 31 058, E, p.18-19 herstelt hij zich.

[12]

Kamerstukken II, vergaderjaar 2006-2007, 31 058, nr. 3, p. 4. Zie ook de onder 2.4 weergegeven passage uit de
 parlementaire geschiedenis.

[13]

Vgl. Asser/Perrick 3-V* 2011/59a.
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[14]

Zoals Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme II-2a 2013/298 ten onrechte menen. Zie ook noot 4 hierboven.

[15]

Kamerstukken II, vergaderjaar 2008-2009, 31 058, nr. 6, p. 38.

[16]

Geen van de uitzonderingen op de hoofdregel dat alle rechtsbetrekkingen van vermogensrechtelijke aard overgaan,
 die ik in Asser/Perrick 4 2013/439 e.v. vermeld is hier aan de orde. Ook art. 2:192 lid 1 en art. 2:192a BW houden
 geen afwijking van art. 4:182 lid 1 BW in.

[17]

Zie Asser/Perrick 3-V* 2011/135 waar ik vermeld dat aangenomen mag worden dat de erfgenaam aan wie een goed
 van de nalatenschap wordt toebedeeld de volledige rechtspositie van de erflater verkrijgt.

[18]

Deze formulering ontleen ik aan Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III* 2010/89.

[19]

Zie voor het geval van toedeling noot 17.

[20]

De schuld van de nalatenschap waarvan de erfgenaam op grond van art. 4:182 lid 2 BW schuldenaar is geworden,
 betreft slechts de aandelen van erflater. Hier doet zich dus een wezenlijk verschil voor met het hierna in 7.2.2
 behandelde legaat van aandelen waar de erfgenaam, die al aandeelhouder was, verplicht is het legaat te betalen.

[21]

Zie Asser/Perrick 4 2013/459.

[22]

Zie Perrick WPNR 2010/6868.

[23]

Volgens de tekst van art. 1:102, tweede zin BW ook in het geval dat de aandelen waarop de stemovereenkomst
 betrekking heeft, niet aan de langstlevende worden toebedeeld.

[24]

Staten van de Nederlandse Antillen, zitting 1998-1999, memorie van toelichting bij Landsverordening inzake de
 Besloten Vennootschap, p. 13.

[25]

Asser/Perrick 4 2013/566. Noch Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/402 noch Handboek voor de naamloze
 vennootschap en besloten vennootschap, Deventer: Kluwer 2013/181.3 besteedt aan deze kwestie aandacht. In zijn
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 kritische beschouwingen in Ondernemingsrecht 2012/36 besteedt G.C. van Daal uitsluitend aandacht aan de executie
 door pandhouders en beslagleggers.

[26]

Waarover Asser/Perrick 3-V* 2011/116 en 117.

[27]

Art. 2:195 lid 8 BW (oud) luidde als volgt: “Beperking van de overdraagbaarheid van de aandelen kan niet zodanig
 geschieden, dat de overdracht onmogelijk of uiterst bezwaarlijk wordt gemaakt. Hetzelfde geldt voor toedeling van
 aandelen uit een gemeenschap.” De tweede zin van deze bepaling is tengevolge van de invoering van de flex-BV-wet
 vervallen.

[28]

Aldus ook Chr.M. Stokkermans, Preadvies KNB 2008, Den Haag: Sdu Uitgevers 2008, p. 154.

[29]

Ik beschouw het recht van een aandeelhouder om de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te
 voeren als een recht dat onlosmakelijk verbonden is met het recht om stem uit te brengen. Daaraan doet niet af, en
 daarmee is ook niet in strijd, dat aan een certificaathouder met vergaderrecht wel het recht toekomt de algemene
 vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, maar niet het recht om stem uit te oefenen. Ik voel dus niet
 voor de benadering van L.C.A. Verstappen, WPNR 1993 /6106, daarin gevolgd door K.I.J. Visser,
 Zeggenschapsrechten van houders van een recht van pand of vruchtgebruik op aandelen op naam, Deventer: Kluwer
 2004, nr. 129, om de eerstbedoelde rechten aan te merken als rechten waarvan “gebruik” kan worden gemaakt als
 bedoeld in art. 3:168 lid 1 BW en aan te nemen dat het recht van gebruik aan ieder der deelgenoten toekomt. Het
 vergaderrecht en het recht om het woord te voeren, komen uitsluitend toe aan degene(n) die het beheer over de
 aandelen voert/voeren.

[30]

Een statutaire regeling inhoudende dat ingeval één aandeel tot een onverdeeldheid behoort de gezamenlijke
 deelgenoten zich slechts door één door hen aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap kunnen doen
 vertegenwoordigen, is als ordemaatregel geldig. Niet geldig is de statutaire bepaling dat de uitoefening van vergader-
 en stemrecht voor aandelen, dus voor meer dan één aandeel, door één persoon dient te geschieden. Aldus W.C.L.
 van der Grinten, Slagter-bundel, Deventer: Kluwer 1988, p. 83. Een dergelijke statutaire bepaling kan niet als
 beheersregeling tussen de deelgenoten worden aangemerkt. Wel acht ik het toegestaan dat de statuten op de voet
 van art. 2: 192 lid 1 BW aan het aandeelhouderschap de verplichting jegens de vennootschap verbinden dat indien de
 aandelen tot een gemeenschap behoren de deelgenoten een beheersregeling aangaan op grond waarvan één
 persoon de deelgenoten tegenover de vennootschap vertegenwoordigt.

[31]

Zie voor het beheer door de executeur Asser/Perrick 4 2013/686. Aldus ook Handboek voor de naamloze en besloten
 vennootschap, Deventer: Kluwer 2013, nr. 212, evenals de vorige druk, onder het kopje “Volmacht”: “De uitoefening
 van het vergader- en stemrecht is o.i. steeds een beheershandeling, ongeacht het karakter van het besluit, waarover
 wordt beraadslaagd of stem uitgebracht.” Dit werk heeft hier, evenals op vele andere plaatsen, het in het op 1 januari
 2003 in werking getreden Boek 4 neergelegde algemene vermogensrecht niet verwerkt, hetgeen onder meer blijkt uit
 de zin die aan de geciteerde passage voorafgaat: “Ook aan bewindvoerders en aan de executeur-testamentair met
 bezitrecht zal in het algemeen het vergaderrecht toekomen” (noot weggelaten). Uit Asser/Maeijer/Van Solinge &
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 Nieuwe Weme 2-II* 2009/358 wordt niet duidelijk of dit werk het uitbrengen van stemrecht steeds als een daad van
 beheer aanmerkt. Het door mij ingenomen standpunt wordt ook ondersteund door een recente beslissing van de
 Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam van 30 oktober 2013, ECLI: NL GHAMS: 2013: 4769, waarin de
 Ondernemingskamer onder meer oordeelde dat aan een door de Ondernemingskamer benoemde beheerder van
 aandelen alle bevoegdheden toekomen die de wet en de statuten aan een aandeelhouder toekennen met dien
 verstande dat een beheerder van aandelen in het bijzonder - ook - heeft te waken voor de belangen van de houders
 van de door hem beheerde aandelen, gemeten naar objectieve maatstaven. De Ondernemingskamer lijkt hier uit het
 oog te verliezen dat “een beheerder van aandelen”, dat is een persoon aan wie aandelen tijdelijk zijn overgedragen
 ten titel van beheer, aandeelhouder is en de voormalige aandeelhouder certificaathouder.

[32]

Zie over de toegevoegde waarde die art. 4:213 BW voor de vereffenaar van de nalatenschap heeft Asser/Perrick 4
 2013/641.

[33]

Zie over de verhouding tussen executele, vereffening en (afwikkelings)bewind Asser/Perrick 4 2013/675.

[34]

Zie bijvoorbeeld art. 2: 227 lid 4 BW.

[35]

De wet houdt in art. 3:167 BW onderscheidenlijk art. 4:154 BW een regel van zaaksvervanging in voor de
 gemeenschap en het bewind. Aangenomen dient te worden dat in geval van executele en vereffening
 zaaksvervanging plaatsvindt en wel aldus dat het beheer van deze functionarissen mede omvat hetgeen geacht wordt
 in de plaats te zijn getreden van een vervreemd goed dat onder hun beheer stond. Wanneer daarvan sprake is, gaat
 het bestek van dit artikel te buiten. Daaraan zal ik aandacht besteden in een door mij te schrijven Monografie BW
 “Zaaksvervanging”.

[36]

Aldus ten aanzien van de executeur Asser/Perrick 4 2013/686 waar ik er ook op wijs dat onder beheer mede valt het
 verzoeken van een enquête.

[37]

Asser/Perrick 3-V* 2011/19.

[38]

Uiteraard kunnen de deelgenoten wel aan één van hen of een derde volmacht geven om deze
 beschikkingshandelingen te verrichten maar de rechtsgevolgen van een dergelijke volmacht verschillen van de
 gevolgen van een beheersregeling en de daaruit voortvloeiende bevoegdheid van de beheerder om de gemeenschap
 te vertegenwoordigen. Een volmacht werkt anders dan een beheersregeling niet privatief en een beheersregeling is,
 anders dan een volmacht, ook bindend voor een rechtverkrijgende van de deelgenoot.

[39]

Zou het gaan om de beschikking over een onverdeeld aandeel in de aandelen in de BV door een individuele
 erfgenaam, dan geldt voor deze erfgenaam voorts art. 3:190 lid 1 BW dat daarvoor toestemming van de overige
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 erfgenamen/ deelgenoten voorschrijft.

[40]

In Asser/Perrick 4 2013/499 neem ik aan, dat een schuldeiser van de nalatenschap zich kan verhalen op goederen van
 de ontbonden huwelijksgemeenschap, waarvan de nalatenschap deel uitmaakt. Hij zal daartoe behalve de executeur
 ook de langstlevende als gerechtigde voor de helft tot de ontbonden huwelijksgemeenschap dienen te dagvaarden.
 Zie verder Perrick WPNR 2012/6938 onder 6.

[41]

Ten onrechte: zie Asser/Perrick 4 2013/754.

[42]

Zie Perrick WPNR 2013/6991 en Asser/Perrick 4 2013/549.

[43]

De derdenbeschermingsbepaling van art. 2: 196a lid 3 BW zou wel een rol kunnen spelen. Voorbeeld. Een executeur
 heeft gelegateerde aandelen aan de legataris afgegeven. De levering heeft niet geleid tot een daarop aansluitende
 wijziging in het register van aandeelhouders. Maakt de executeur vervolgens de aandelen te gelde om een (andere)
 schuld van de nalatenschap te voldoen, dan wordt de koper aan wie de beschikkingsonbevoegde executeur levert,
 beschermd op grond van art. 2:196a lid 3 BW indien de koper te goeder trouw is.

[44]

Zie Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV 2013/449 en Perrick, Amsterdamse oratie, zie noot 1, p. 19-20.

[45]

Zie Asser/Perrick 4 2013/566. Chr.M. Stokkermans, Preadvies KNB 2008, Den Haag: Sdu Uitgevers 2008, p. 151 is mij
 bijgevallen. In dezelfde zin oordeelt ook Mon. Privaatrecht 1 (Van Mourik), Deventer: Kluwer 2013, nr. 10 ten aanzien
 van een schuld van de nalatenschap uit een door erflater vóór zijn overlijden gesloten koopovereenkomst.

[46]

Evenals Handboek voor de naamloze en besloten vennootschap, Deventer: Kluwer 2013/181.5.

[47]

De aandeelhouder kan ook niet ontkomen aan de verplichting om niet te reflecteren voor zover het reflectierecht wordt
 ontleend aan “eigen” aandelen, door de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Beneficiaire aanvaarding leidt er
 immers niet toe dat de gezamenlijke erfgenamen geen schuldenaar meer zijn, het leidt er slechts toe dat de schuld uit
 legaat niet op het overig vermogen van de erfgenaam die beneficiair heeft aanvaard, verhaald kan worden.

[48]

Van een ongeoorloofde beperking van de bevoegdheid tot het vestigen van vruchtgebruik zou sprake zijn indien de
 statuten bepalen dat het vruchtgebruik slechts kan worden gevestigd ten gunste van een persoon aan wie de
 aandeelhouder de aandelen vrijelijk kan overdragen.

[49]

Het legaat is een beschikking die in Boek 4 is geregeld en daardoor valt onder de definitie van uiterste wilsbeschikking
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 van art. 4:42 lid 1 BW. Dan geldt hetzelfde voor een legaat van vruchtgebruik en voor bepalingen die binnen de
 grenzen van de wet de bevoegdheden verdelen tussen de erfgenaam/aandeelhouder en de legataris/vruchtgebruiker.

[50]

Ik neem aan dat in de statuten niet mag worden afgeweken van het wettelijk voorschrift dat een overeenkomst tussen
 aandeelhouder en vruchtgebruiker na de vestiging van het vruchtgebruik omtrent het stemrecht schriftelijk dient te
 worden aangegaan.

[51]

Art. 2:227 lid 3 BW had dienen te bepalen dat iedere stemgerechtigde, in plaats van iedere aandeelhouder met
 stemrecht, bevoegd is in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde het stemrecht uit te oefenen. Ook art. 2:117 lid 1
 BW regelt slechts de uitoefening van het stemrecht door de aandeelhouder.

[52]

Een vraag die art. 2:107 lid 1 BW niet oproept.

[53]

Deze opvatting is niet in strijd met de op de wetsgeschiedenis gebaseerde regel dat de houder van meerdere aandelen
 voor ieder aandeel afzonderlijk kan bepalen of hij persoonlijk of bij gevolmachtigde zal verschijnen. Zie Handboek voor
 de naamloze en besloten vennootschap, Deventer: Kluwer 2013, nr. 212 en Asser/Maeijer/van Solinge & Nieuw
 Weme 2-II * 2009/352 en 356 die overigens niet de in de tekst opgeworpen vragen aan de orde stellen. Zie ook
 hierboven noot 29.

[54]

En niet de aandelen. Zie Asser/Perrick 4 2013/736.

[55]

Zie Asser/Perrick 4 2013/726.

[56]

Zie Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/422 over de vraag wanneer daarvan sprake is.

[57]

Aldus ook Handboek voor de naamloze en besloten vennootschap, Deventer: Kluwer 2013/179.

[58]

Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/368 merken op dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder levering ook
 valt de vestiging van een beperkt recht, evenals de afstand en toedeling van rechten.

[59]

Bepalen de statuten dit niet en bepaalde de erflater in de uiterste wil dat de certificaathouders rechten aan de
 vruchtgebruiken toekomen, dan zijn de erfgenamen verplicht het aan al hun aandelen verbonden stemrecht uit te
 oefenen voor een wijziging van de statuten teneinde te kunnen voldoen aan de bepaling in de uiterste wil.

[60]
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Zie ook hierna noot 61.

[61]

Zie voor deze rechten Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/419. Op de aangegeven plaats wordt vermeld
 dat tot deze rechten ook behoren het recht op inzage van boeken en bescheiden van de vennootschap na haar
 liquidatie (art. 2:24 lid 4 BW) en het verzoeken van een enquête (art. 2:346 BW). Het feit dat deze rechten toekomen
 aan certificaathouders onverschillig of aan hen het vergaderrecht toekomt, betekent naar mijn mening niet dat het
 rechten zijn die de wet toekent aan certificaathouders met vergaderrecht. Toch meen ik met Asser dat deze rechten
 ook toekomen aan de vruchtgebruiker of pandhouder aan wie de rechten toekomen die door de wet zijn toegekend
 aan de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden. De wetgever heeft niet beoogd af
 te wijken van wat onder de oude wet voor de BV gold, en van wat voor de NV geldt, namelijk dat onder de rechten van
 bewilligde certificaathouders die aan de vruchtgebruiker, en pandhouder, toekomen ook de bedoelde rechten vallen.
 Zie Asser/Maeijer/van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/308. Zie met betrekking tot het enquêterecht van een
 pandhouder aan wie de rechten van een bewilligde certificaathouder toekomen Ondernemingskamer van het
 Gerechtshof Amsterdam 29 oktober 2012, JOR 2013/9.

[62]

Volgens G.M. Portier, Preadvies KNB 2008, Den Haag: Sdu Uitgevers 2008, p. 261 gaat de flexibiliteit vooralsnog niet
 zover dat ook slechts een deel van de, wat hij noemt, afgeleide aandeelhoudersrechten kan worden toegekend.

[63]

Zie E.C. Bos, Vruchtgebruik op aandelen, Deventer: Kluwer 2005, 6.2.1.3 die verwijst naar Kamerstukken II 1999-
2000, 27 245, nr. 3, p. 4.

[64]

Zie Asser/Perrick 4 2013/121.

[65]

Art. 2:197 lid 3 BW (oud) hield evenmin rekening met art. 4:23 lid 4 BW. Onder vigeur van deze bepaling was naar mijn
 mening de kantonrechter bevoegd bij de vestiging van het vruchtgebruik te bepalen dat het stemrecht aan de
 vruchtgebruiker toekomt.

[66]

Zie daarover Asser/Perrick 4 2013/124.

[67]

Deze derde zin hield niet een afwijking in van de mogelijkheid dat de kantonrechter bij de vestiging van het
 vruchtgebruik, lees: het voorbehouden daarvan, een regeling omtrent het stemrecht trof. Hetzelfde mag worden
 aangenomen ten aanzien van het verzorgingsvruchtgebruik. K.I.J. Visser, Zeggenschapsrechten van houders van
 recht van pand of vruchtgebruik op aandelen op naam, Deventer: Kluwer 2004 gaat in nr. 52 aan art. 4:23 lid 4 BW
 voorbij.
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