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Wet van 8 juni 2000 tot wijziging van boek 2
van het Burgerlijk Wetboek in verband met de
invoering van de euro

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de invoering van de euro

in Nederland een nadere wettelijke regeling voor naamloze en besloten
vennootschappen vereist;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek1 wordt als volgt gewijzigd:

A

1. In artikel 63b lid 3 wordt in de eerste volzin de zinsnede «twee en een
half miljoen gulden» vervangen door: een miljoen euro.

2. In de tweede volzin wordt «twee miljoen gulden» vervangen door:
een miljoen euro.

B

Artikel 67 wordt als volgt gewijzigd:

1. De eerste volzin van lid 1 komt te luiden:
De statuten vermelden het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en

het aantal en het bedrag van de aandelen in euro tot ten hoogste twee
cijfers achter de komma.

2. In de leden 2 en 3 worden de woorden «honderdduizend gulden»
vervangen door: vijfenveertigduizend euro.

3. Er wordt een lid toegevoegd, dat luidt:
5. Een naamloze vennootschap die is ontstaan voor 1 januari 2002 kan

het bedrag van het maatschappelijke kapitaal en het bedrag van de
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aandelen in gulden vermelden tot ten hoogste twee cijfers achter de
komma.

C

Na artikel 67 worden drie artikelen ingevoegd, die luiden:

Artikel 67a

1. Indien een naamloze vennootschap in de statuten het bedrag van het
maatschappelijk kapitaal en het bedrag van de aandelen in gulden omzet
in euro, wordt het bedrag van de geplaatste aandelen en het gestorte deel
daarvan in euro berekend volgens de krachtens artikel 109L, vierde lid van
het Verdrag betreffende de Europese Unie definitief vastgestelde
omrekenkoers, afgerond tot ten hoogste twee cijfers achter de komma.
Het afgeronde bedrag van elk aandeel in euro mag ten hoogste 15% hoger
of lager liggen dan het oorspronkelijke bedrag van het aandeel in gulden.
Het totaal van de bedragen van de aandelen in euro bedoeld in artikel 67
is het maatschappelijk kapitaal in euro. De som van de bedragen van de
geplaatste aandelen en het gestorte deel daarvan in euro is het bedrag
van het geplaatste kapitaal en het gestorte deel daarvan in euro. De akte
vermeldt het bedrag van het geplaatste kapitaal en het gestorte deel
daarvan in euro.

2. Is na omrekening volgens lid 1 de som van de bedragen van de
geplaatste aandelen hoger dan het volgens de krachtens artikel 109L,
vierde lid van het verdrag betreffende de Europese unie definitief
vastgestelde omrekenkoers omgerekende bedrag van het geplaatst
kapitaal, dan wordt het verschil ten laste gebracht van de uitkeerbare
reserves of de reserves bedoeld in artikel 389 of 390. Zijn deze reserves
niet toereikend, dan vormt de vennootschap een negatieve bijschrijvings-
reserve ter grootte van het verschil dat niet ten laste van de uitkeerbare of
niet-uitkeerbare reserves is gebracht. Totdat het verschil uit ingehouden
winst of te vormen reserves is voldaan, mag de vennootschap geen
uitkeringen bedoeld in artikel 105 doen. Door het voldoen aan het
bepaalde in dit lid worden de aandelen geacht te zijn volgestort.

3. Is na omrekening volgens lid 1 de som van de bedragen van de
geplaatste aandelen lager dan het volgens de krachtens artikel 109L,
vierde lid van het Verdrag betreffende de Europese Unie definitief
vastgestelde omrekenkoers omgerekende bedrag van het geplaatst
kapitaal, dan houdt de vennootschap een niet-uitkeerbare reserve aan ter
grootte van het verschil. Artikel 99 is niet van toepassing.

Artikel 67b

Indien de vennootschap in afwijking van artikel 67a het bedrag van de
aandelen wijzigt, behoeft deze wijziging de goedkeuring van elke groep
van aandeelhouders aan wier rechten de wijziging afbreuk doet. Bestaat
krachtens de wijziging recht op geld of schuldvorderingen, dan mag het
totale bedrag daarvan een tiende van het gewijzigde nominale bedrag van
de aandelen niet te boven gaan.

Artikel 67c

1. Een naamloze vennootschap waarvan de statuten het maatschap-
pelijk kapitaal en het bedrag van de aandelen in gulden vermelden, kan in
het maatschappelijk verkeer de tegenwaarde in euro gebruiken tot ten
hoogste twee cijfers achter de komma, mits daarbij wordt verwezen naar
dit artikel. Dit gebruik van de tegenwaarde in euro heeft geen rechts-
gevolg.

2. Indien een naamloze vennootschap waarvan de statuten het bedrag
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van het maatschappelijk kapitaal en het bedrag van de aandelen in gulden
vermelden, na 1 januari 2002 een wijziging aanbrengt in een of meer
bepalingen waarin bedragen in gulden worden uitgedrukt, worden in de
statuten alle bedragen omgezet in euro. De artikelen 67a en 67b zijn van
toepassing.

D

In artikel 80a wordt aan het slot van lid 2 een zin toegevoegd, die luidt:
Storting in een valuta die een eenheid is van de euro krachtens artikel

109L, vierde lid van het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt niet
beschouwd als storting in vreemd geld.

E

Na artikel 121 wordt een artikel ingevoegd, dat luidt:

Artikel 121a

1. Het besluit tot verhoging van het bedrag van de aandelen en van het
maatschappelijk kapitaal volgens artikel 67a wordt genomen bij volstrekte
meerderheid van stemmen. Het besluit tot vermindering van het bedrag
van de aandelen en van het maatschappelijk kapitaal wordt genomen met
een meerderheid van ten minste twee-derde van de uitgebrachte
stemmen indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is
vertegenwoordigd. Zijn er verschillende soorten aandelen, dan is naast
het besluit tot verhoging of verlaging een voorafgaand of gelijktijdig
goedkeurend besluit nodig van elke groep van houders van aandelen
waaraan de omzetting afbreuk doet.

2. Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder aandelen van een
bepaalde soort tevens begrepen aandelen met een onderscheiden
nominale waarde.

F

Aan artikel 125 wordt een lid toegevoegd, dat luidt :
4. De verklaring is niet vereist bij een omzetting van de bedragen van

de aandelen of van het maatschappelijk of het geplaatste kapitaal in euro
volgens artikel 67a.

G

In artikel 153 lid 4 wordt in de eerste volzin de zinsnede «twee en een
half miljoen gulden» vervangen door: een miljoen euro.

In de tweede volzin wordt «twee miljoen gulden» vervangen door: een
miljoen euro.

H

Artikel 178 wordt als volgt gewijzigd:

1. De eerste volzin van lid 1 komt te luiden:
De statuten vermelden het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en

het aantal en het bedrag van de aandelen in euro tot ten hoogste twee
cijfers achter de komma.

2. In de tweede volzin van lid 2 worden de woorden «vijfduizend
gulden» vervangen door: tweeduizendvijfhonderd euro.
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3. In de derde volzin worden de woorden «vierduizend gulden»
vervangen door: tweeduizend euro.

3. Er wordt een lid toegevoegd, dat luidt:
5. Een besloten vennootschap die is ontstaan voor 1 januari 2002 kan

het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het bedrag van de
aandelen in gulden vermelden tot ten hoogste twee cijfers achter de
komma.

I

Na artikel 178 worden drie artikelen ingevoegd, die luiden:

Artikel 178a

1. Indien een besloten vennootschap in de statuten het bedrag van het
maatschappelijk kapitaal en het bedrag van de aandelen in gulden omzet
in euro, wordt het bedrag van de geplaatste aandelen en het gestorte deel
daarvan in euro berekend volgens de krachtens artikel 109L, vierde lid van
het Verdrag betreffende de Europese Unie definitief vastgestelde
omrekenkoers, afgerond tot ten hoogste twee cijfers achter de komma.
Het afgeronde bedrag van elk aandeel in euro mag ten hoogste 15% hoger
of lager liggen dan het oorspronkelijke bedrag van het aandeel in gulden.
Het totaal van de bedragen van de aandelen in euro bedoeld in artikel 178
is het maatschappelijk kapitaal in euro. De som van de bedragen van de
geplaatste aandelen en het gestorte deel daarvan in euro is het bedrag
van het geplaatste kapitaal en het gestorte deel daarvan in euro. De akte
vermeldt het bedrag van het geplaatste kapitaal en het gestorte deel
daarvan in euro.

2. Is na omrekening volgens lid 1 de som van de bedragen van de
geplaatste aandelen hoger dan het volgens de krachtens artikel 109L,
vierde lid van het verdrag betreffende de Europese unie definitief
vastgestelde omrekenkoers omgerekende bedrag van het geplaatst
kapitaal, dan wordt het verschil ten laste gebracht van de uitkeerbare
reserves of de reserves bedoeld in artikel 389 of 390. Zijn deze reserves
niet toereikend, dan vormt de vennootschap een negatieve bijschrijvings-
reserve ter grootte van het verschil dat niet ten laste van de uitkeerbare of
niet-uitkeerbare reserves is gebracht. Totdat het verschil uit ingehouden
winst of te vormen reserves is voldaan, mag de vennootschap geen
uitkeringen bedoeld in artikel 216 doen. Door het voldoen aan het
bepaalde in dit lid worden de aandelen geacht te zijn volgestort.

3. Is na omrekening volgens lid 1 de som van de bedragen van de
geplaatste aandelen lager dat het volgens de krachtens artikel 109L, vierde
lid van het Verdrag betreffende de Europese Unie definitief vastgestelde
omrekenkoers omgerekende bedrag van het geplaatst kapitaal, dan houdt
de vennootschap een niet-uitkeerbare reserve aan ter grootte van het
verschil. Artikel 208 is niet van toepassing.

Artikel 178b

Indien de vennootschap in afwijking van artikel 178a het bedrag van de
aandelen wijzigt, behoeft deze wijziging de goedkeuring van elke groep
van aandeelhouders aan wier rechten de wijziging afbreuk doet. Bestaat
krachtens de wijziging recht op geld of schuldvorderingen, dan mag het
gezamenlijk bedrag daarvan een tiende van het gewijzigde nominale
bedrag van de aandelen niet te boven gaan.
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Artikel 178c

1. Een besloten vennootschap waarvan de statuten het maatschappelijk
kapitaal en het bedrag van de aandelen in gulden vermelden, kan in het
maatschappelijk verkeer de tegenwaarde in euro gebruiken tot ten
hoogste twee cijfers achter de komma, mits daarbij wordt verwezen naar
dit artikel. Dit gebruik van de tegenwaarde in euro heeft geen rechts-
gevolg.

2. Indien een besloten vennootschap waarvan de statuten het bedrag
van het maatschappelijk kapitaal en het bedrag van de aandelen in gulden
vermelden, na 1 januari 2002 een wijziging aanbrengt in een of meer
bepalingen waarin bedragen in gulden worden uitgedrukt, worden in de
statuten alle bedragen omgezet in euro. De artikelen 178a en 178b zijn van
toepassing.

J

In artikel 191a wordt aan het slot van lid 2 een zin toegevoegd, die luidt:
Storting in een valuta die een eenheid is van de euro krachtens artikel

109L, vierde lid van het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt niet
beschouwd als storting in vreemd geld.

K

Na artikel 231 wordt een artikel ingevoegd, dat luidt:

Artikel 231a

1. Het besluit tot verhoging van het bedrag van de aandelen en van het
maatschappelijk kapitaal volgens artikel 178a wordt genomen bij
volstrekte meerderheid van stemmen. Het besluit tot vermindering van
het bedrag van de aandelen en van het maatschappelijk kapitaal wordt
genomen met een meerderheid van ten minste twee-derde van de
uitgebrachte stemmen indien minder dan de helft van het geplaatste
kapitaal is vertegenwoordigd. Zijn er verschillende soorten aandelen, dan
is naast het besluit tot verhoging of verlaging een voorafgaand of
gelijktijdig goedkeurend besluit nodig van elke groep van houders van
aandelen waaraan de omzetting afbreuk doet.

2. Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder aandelen van een
bepaalde soort tevens begrepen aandelen met een onderscheiden
nominale waarde.

L

Aan artikel 235 wordt een lid toegevoegd dat luidt:
4. De verklaring is niet vereist bij een omzetting van de bedragen van

de aandelen of van het maatschappelijk of het geplaatste kapitaal in euro
volgens artikel 178a.

M

In artikel 263 lid 4 wordt in de eerste volzin de zinsnede «twee en een
half miljoen gulden» vervangen door: een miljoen euro.

In de tweede volzin wordt «twee miljoen gulden» vervangen door: een
miljoen euro.
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N

Lid 4 van artikel 373 komt te luiden:
4. Wettelijke reserves zijn de reserves die moeten worden aangehouden

ingevolge de artikelen 67a lid 2, 67a lid 3, 94a lid 3 onderdeel f., 178 lid 3,
178a lid 2, 178a lid 3, 207c lid 3, 365 lid 2, 389 lid 6, en 390.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 8 juni 2000
Beatrix

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals

Uitgegeven de vierde juli 2000

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals
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Zie voor de behandeling in de
Staten-Generaal:
Kamerstukken II 1999/2000, 26 823.
Handelingen II 1999/2000, blz. 4911.
Kamerstukken I 1999/2000, 26 823 (235, 235a).
Handelingen I 1999/2000, blz. 1445.

1 Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april
2000, Stb. 178.
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