Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Wet giraal effectenverkeer
houdende de verdergaande dematerialisatie van aandelen aan toonder
en de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins 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 het wenselijk is de mogelijkheden
van misbruik van aandelen aan toonder te beperken;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van 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 Wetboek wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 82 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan lid 1 wordt een zin toegevoegd, luidende:
Aandelen aan toonder worden uitgegeven in de vorm van een verzamelbewijs
dat in bewaring wordt gegeven aan een intermediair als bedoeld in artikel 1 van
de Wet giraal effectenverkeer.
2. Na lid 4 wordt een lid toegevoegd, luidende:
5. De rechten verbonden aan aandelen aan toonder zijn opgeschort totdat het
aandeelbewijs in bewaring is gegeven aan een intermediair als bedoeld in artikel
1 van de Wet giraal effectenverkeer.

3. Er worden vier leden toegevoegd, luidende:
6. Een aandeel aan toonder waarvan het aandeelbewijs niet uiterlijk op 31
december 20[..] in bewaring is gegeven aan een intermediair als bedoeld in
artikel 1 van de Wet giraal effectenverkeer of is omgezet in een aandeel op
naam vervalt op 1 januari 20[..]. De vennootschap vermindert het geplaatste
kapitaal met het nominale bedrag van het vervallen aandeel.
7. Een aandeel op naam als bedoeld in lid 6 vervalt op 1 januari 20[..], tenzij de
houder van dit aandeel zich heeft laten registeren in het register als bedoeld in
artikel 85 op de wijze zoals voorgeschreven in dat artikel. De vennootschap
vermindert het geplaatste kapitaal met het nominale bedrag van het vervallen
aandeel.
8. De vennootschap stelt de prijs vast voor de aandelen die ingevolge lid 6 zijn
vervallen. De vennootschap maakt haar voornemen tot consigneren en de prijs
per aandeel bekend in een landelijk verspreid dagblad. Een aandeelhouder kan
binnen drie weken na de aankondiging tot consignatie een vordering tot
vaststelling

van

een

andere

prijs

per

aandeel

instellen

bij

de

ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. Van de uitspraak staat
uitsluitend beroep in cassatie open.
9. Vier weken na de aankondiging van haar voornemen consigneert de
vennootschap de vastgestelde prijs met de wettelijke rente voor de vervallen
aandelen. Voor de aandelen waarvoor de aandeelhouder een vordering als
bedoeld in lid 8 heeft ingesteld consigneert de vennootschap de vastgestelde
prijs met de wettelijke rente vier weken nadat de uitspraak onherroepelijk is
geworden.
10. De vennootschap consigneert de vastgestelde prijs met de wettelijke rente
van de vervallen aandelen onder mededeling van haar bekende rechten van
pand en vruchtgebruik en de haar bekende beslagen. Door deze mededeling
gaat een beslag van de aandelen over op het recht op uitkering. Door het
consigneren gaan rechten van pand of vruchtgebruik op de aandelen over op het
recht op uitkering.

B
In artikel 391 lid 2 wordt na de tweede zin een zin ingevoegd, luidende:
In het bestuursverslag doet de naamloze vennootschap mededeling van het
bepaalde in artikel 82 leden 5 tot en met 10.

ARTIKEL II

De Wet giraal effectenverkeer wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1 wordt na de definitie van effect een definitie ingevoegd, luidende:
effecten met het karakter van aandelen aan toonder: een verhandelbaar aandeel
aan toonder als bedoeld in artikel 82, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek;
B
Na artikel 49h wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 49i
In afwijking van artikel 8, eerste lid, onder a, behoren effecten met het karakter
van aandelen aan toonder die anders dan door middel van een verzamelbewijs in
bewaring zijn gegeven bij de door de uitgevende instelling aangewezen
intermediair, eveneens tot het verzameldepot tot en met 31 december 20[.]
C
In artikel 50d, tweede lid, wordt na “1 januari 2013” ingevoegd:
of onverwijld nadat de bewaargeving van effecten met het karakter van
aandelen aan toonder heeft plaatsgevonden bij de door de uitgevende instelling
aan te wijzen intermediair.

ARTIKEL III
Artikel 391, lid 2, derde zin, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vervalt.

ARTIKEL IV
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, met
uitzondering van:
a. artikel I, onderdeel A, onder 2, dat in werking treedt met ingang van een jaar
na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet;
b. artikel III, dat in werking treedt met ingang van drie jaar na het tijdstip van
inwerkingtreding van deze wet.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle
ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,

De Minister van Financiën,

