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Wet van 20 oktober 2006 tot wijziging van Boek
2 van het Burgerlijk Wetboek ter bevordering
van het gebruik van elektronische
communicatiemiddelen bij de besluitvorming in
rechtspersonen

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 het wenselijk is Boek 2

van het Burgerlijk Wetboek te wijzigen ten einde het gebruik van
elektronische communicatiemiddelen te bevorderen ten behoeve van de
besluitvorming in rechtspersonen;

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 Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 38 worden vijf leden toegevoegd, luidende:
5. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien

de volmacht elektronisch is vastgelegd.
6. De statuten kunnen bepalen dat iemand die krachtens lid 1 of lid 3

stemgerechtigd is het stemrecht kan uitoefenen door middel van een
elektronisch communicatiemiddel.

7. Voor de toepassing van lid 6 is vereist dat de stemgerechtigde via het
elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, recht-
streeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het
stemrecht kan uitoefenen. De statuten kunnen bepalen dat bovendien is
vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel
kan deelnemen aan de beraadslaging.

8. De statuten kunnen bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de
algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden
uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de
vergadering, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de
vergadering worden uitgebracht.
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9. Bij of krachtens de statuten kunnen voorwaarden worden gesteld aan
het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien deze
voorwaarden krachtens de statuten worden gesteld, worden deze bij de
oproeping bekend gemaakt.

B

Aan artikel 41 worden twee leden toegevoegd, luidende:
4. Tenzij de statuten anders bepalen, wordt aan de eis van schrifte-

lijkheid van het verzoek bedoeld in lid 2 voldaan indien het verzoek
elektronisch is vastgelegd.

5. Tenzij de statuten anders bepalen kan, indien een lid of afgevaardigde
hiermee instemt, de bijeenroeping geschieden door een langs elektro-
nische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het
adres dat door hem voor dit doel is bekend gemaakt.

BA

Aan de artikelen 110, 220 en 224a wordt telkens een lid toegevoegd,
luidende:

3. Tenzij de statuten anders bepalen, wordt aan de eis van schrifte-
lijkheid van het verzoek als bedoeld in lid 1 voldaan indien dit verzoek
elektronisch is vastgelegd.

C

Aan artikel 113 worden twee leden toegevoegd, luidende:
4. Tenzij de statuten anders bepalen kan, indien de houder van aandelen

op naam alsmede de houder van de certificaten van aandelen, welke met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hiermee instemt, de
oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden
leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit
doel aan de vennootschap is bekend gemaakt.

5. De statuten kunnen bepalen dat de houders van aandelen aan
toonder alsmede de houders van de certificaten van aandelen, welke met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, worden opgeroepen
door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging,
welke tot aan de algemene vergadering rechtstreeks en permanent
toegankelijk is.

CA

Aan artikel 114a wordt een lid toegevoegd, luidende:
5. Tenzij de statuten anders bepalen, wordt aan de eis van schrifte-

lijkheid van het verzoek als bedoeld in lid 1 voldaan indien dit verzoek
elektronisch is vastgelegd.

D

Na artikel 117 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 117a

1. De statuten kunnen bepalen dat iedere aandeelhouder bevoegd is
om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te
nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.

2. Voor de toepassing van lid 1 is vereist dat de aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, recht-
streeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het
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stemrecht kan uitoefenen. De statuten kunnen bepalen dat bovendien is
vereist dat de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel
kan deelnemen aan de beraadslaging.

3. Bij of krachtens de statuten kunnen voorwaarden worden gesteld aan
het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien deze
voorwaarden krachtens de statuten worden gesteld, worden deze bij de
oproeping bekend gemaakt.

4. Lid 1 tot en met 3 zijn van overeenkomstige toepassing op de rechten
van iedere houder van een met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaat van een aandeel.

5. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien
de volmacht elektronisch is vastgelegd.

Artikel 117b

1. De statuten kunnen bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de
algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden
uitgebracht gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de
vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden niet eerder
uitgebracht dan op de in het derde lid bedoelde uiterste dag van
registratie.

2. Voor de toepassing van lid 1 hebben als stem- of vergader-
gerechtigde te gelden zij die op een bij de bijeenroeping van een
algemene vergadering te bepalen tijdstip die rechten hebben en als
zodanig zijn ingeschreven in een door het bestuur aangewezen register,
ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering de rechthebbenden
op de aandelen zijn.

3. De uiterste dag van de registratie mag niet vroeger worden gesteld
dan op de dertigste dag voor die van de vergadering.

4. Bij de oproeping wordt de dag van de registratie vermeld, alsmede
de wijze waarop de stem- of vergadergerechtigden zich kunnen laten
registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.

E

Artikel 119 wordt als volgt gewijzigd:

1. In lid 1 wordt na «artikel 117 leden 1 en 2» ingevoegd: en artikel 117a
leden 1 en 4.

2. In lid 2 wordt «de zevende dag» vervangen door: de dertigste dag.

F

De artikelen 128 en 238 worden als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt telkens de aanduiding «1.» geplaatst.

2. In lid 1 wordt «De stemmen kunnen alleen schriftelijk worden
uitgebracht» telkens vervangen door: De stemmen worden schriftelijk
uitgebracht.

3. Er wordt telkens een lid toegevoegd, luidende:
2. Tenzij de statuten anders bepalen kunnen de stemmen ook langs

elektronische weg worden uitgebracht.

G

Aan artikel 223 wordt een lid toegevoegd, luidende:
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3. Tenzij de statuten anders bepalen kan, indien de houder van aandelen
op naam alsmede de houder van de certificaten van aandelen, welke met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hiermee instemt, de
oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden
leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit
doel aan de vennootschap is bekend gemaakt.

H

Artikel 224 wordt als volgt gewijzigd:

1. In lid 1 wordt «De oproepingsbrieven vermelden» vervangen door:
De oproeping vermeldt.

2. In lid 2 wordt «de oproepingsbrieven» vervangen door: de oproeping.

I

Na artikel 227 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 227a

1. De statuten kunnen bepalen dat iedere aandeelhouder bevoegd is
om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te
nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.

2. Voor de toepassing van lid 1 is vereist dat de aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, recht-
streeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het
stemrecht kan uitoefenen. De statuten kunnen bepalen dat bovendien is
vereist dat de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel
kan deelnemen aan de beraadslaging.

3. Bij of krachtens de statuten kunnen voorwaarden worden gesteld aan
het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien deze
voorwaarden krachtens de statuten worden gesteld, worden deze bij de
oproeping bekend gemaakt.

4. Lid 1 tot en met 3 zijn van overeenkomstige toepassing op de rechten
van een met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat
van een aandeel.

5. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien
de volmacht elektronisch is vastgelegd.

Artikel 227b

De statuten kunnen bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de
algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden
uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de
vergadering, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de
vergadering worden uitgebracht.

ARTIKEL II

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt voorts als volgt gewijzigd:

A

De eerste twee volzinnen van artikel 158 lid 9 komen te luiden:
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De algemene vergadering kan bij volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het
geplaatste kapitaal, de voordracht afwijzen. Indien de aandeelhouders bij
volstrekte meerderheid van stemmen hun steun aan de kandidaat
onthouden, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het
geplaatste kapitaal vertegenwoordigde, kan een nieuwe vergadering
worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met
volstrekte meerderheid van stemmen.

B

De eerste twee volzinnen van artikel 268 lid 9 komen te luiden:
De algemene vergadering kan bij volstrekte meerderheid van de

uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het
geplaatste kapitaal, de voordracht afwijzen. Indien de aandeelhouders bij
volstrekte meerderheid van stemmen hun steun aan de kandidaat
onthouden, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het
geplaatste kapitaal vertegenwoordigde, kan een nieuwe vergadering
worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met
volstrekte meerderheid van stemmen.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan
verschillend kan worden vastgesteld.

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, 20 oktober 2006
Beatrix

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de zevende november 2006

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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