Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een regeling
voor grensoverschrijdende omzetting van kapitaalvennootschappen

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 de grensoverschrijdende omzetting van
kapitaalvennootschappen moet worden gereguleerd ten behoeve van crediteuren, werknemers en
aandeelhouders;
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 gewijzigd als volgt:
A
De artikelen 18, 71, 72, 181, 182 en 183 vervallen.
B
Artikel 333k wordt gewijzigd als volgt:
1. Lid 2 komt als volgt te luiden:
2. Indien bij ten minste een van de fuserende vennootschappen regelingen met betrekking tot
medezeggenschap van toepassing zijn, zijn de artikelen 12 leden twee tot en met vier van
Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van de Europese Unie van 8 oktober 2001 betreffende
het statuut van de Europese vennootschap (SE) en 1:4 tot en met 1:12, 1:14 lid 1, 2, 3 onderdeel a en
4, 1:16, 1:17, 1:18 lid 1 onderdelen a, h, i en j, lid 3 en 6, 1:20, 1:21 lid 2 onderdeel a, met dien
verstande dat het in dat onderdeel genoemde percentage van 25 wordt vervangen door 33⅓, lid 4 en
5, 1:26 lid 3 en 1:31 lid 2 van de Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen alsmede de
artikelen 670 lid 4 en 11 en 670a lid 1 onderdeel a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van
overeenkomstige toepassing.
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2. In lid 5 komt de zinsnede “de toepassing van de artikelen 158 tot en met 164 of 158 tot en met 161
en 164 dan wel 268 tot en met 274 of 268 tot en met 271 en 274 of” te vervallen.
3. In lid 6 komt de zinsnede “de toepassing van de artikelen 158 tot en met 164 of 158 tot en met 161
en 164 dan wel 268 tot en met 274 of 268 tot en met 271 en 274 of” te vervallen.
C
Na titel 7 wordt een titel 7A ingevoegd, luidende:
Titel 7A Omzetting
Afdeling 1 Algemene bepaling omtrent omzetting
Artikel 334jj
1. Een rechtspersoon kan zich met inachtneming van de volgende leden omzetten in een andere
rechtsvorm.
2. Voor omzetting zijn vereist:
a. een besluit tot omzetting, genomen met inachtneming van de vereisten voor een besluit tot
statutenwijziging en, tenzij een stichting zich omzet, genomen met de stemmen van ten minste negen
tienden van de uitgebrachte stemmen;
b. een besluit tot wijziging van de statuten;
c. een notariële akte van omzetting die de nieuwe statuten bevat.
3. De in het vorige lid onder a genoemde meerderheid is niet vereist voor een omzetting van een
naamloze in een besloten vennootschap of omgekeerd.
4. Voor de omzetting van of in een stichting en van een naamloze of besloten vennootschap in een
vereniging is bovendien rechterlijke machtiging vereist.
5. Slechts de rechtspersoon kan machtiging tot omzetting verzoeken aan de rechtbank, onder
overlegging van een notarieel ontwerp van de akte. Zij wordt in elk geval geweigerd, indien een vereist
besluit nietig is of indien een rechtsvordering tot vernietiging daarvan aanhangig is. Zij wordt
geweigerd, indien de belangen van stemgerechtigden die niet hebben ingestemd of van anderen van
wie ten minste iemand zich tot de rechter heeft gewend, onvoldoende zijn ontzien. Zij wordt ook
geweigerd indien de belangen van houders van stemrechtloze en winstrechtloze aandelen in de
vennootschap onvoldoende zijn ontzien. Indien voor de omzetting machtiging van de rechter is vereist,
verklaart de notaris in de akte van omzetting dat de machtiging op het ontwerp is verleend.
6. Na omzetting van een stichting moet uit de statuten blijken dat het vermogen dat zij bij de omzetting
heeft en de vruchten daarvan slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed
dan voor de omzetting was voorgeschreven. Hetzelfde geldt voor de statuten van een rechtspersoon
voor zover dit vermogen en deze vruchten daarop krachtens fusie of splitsing zijn overgegaan.
7. De rechtspersoon doet opgave van de omzetting ter inschrijving in de registers waarin hij moet zijn
en moet worden ingeschreven dan wel als vereniging vrijwillig is ingeschreven.
8. Omzetting beëindigt het bestaan van de rechtspersoon niet.
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Afdeling 2 Bijzondere bepalingen voor omzetting van en in naamloze en besloten
vennootschappen
Artikel 334kk
1. Wanneer de naamloze vennootschap of besloten vennootschap zich krachtens artikel 334jj omzet
in een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij, wordt iedere aandeelhouder lid,
tenzij hij de schadeloosstelling heeft gevraagd, bedoeld in lid 2.
2. Na een besluit tot omzetting van een naamloze of besloten vennootschap in een vereniging,
stichting, coöperatie, of onderlinge waarborgmaatschappij kan iedere aandeelhouder, daaronder
begrepen iedere houder van stemrechtloze of winstrechtloze aandelen, die niet met het besluit tot
omzetting heeft ingestemd, de vennootschap schadeloosstelling vragen voor het verlies van zijn
aandelen.
3. Wanneer de besloten vennootschap zich krachtens artikel 334jj omzet in een naamloze
vennootschap kan iedere houder van stemrechtloze of winstrechtloze aandelen, die niet met het
besluit heeft ingestemd, bij de vennootschap een verzoek tot schadeloosstelling indienen. De
aandelen waarop het verzoek betrekking heeft, vervallen op het moment waarop de omzetting van
kracht wordt.
4. Het verzoek tot schadeloosstelling moet schriftelijk aan de vennootschap worden gedaan binnen
één maand nadat zij aan de aandeelhouder heeft meegedeeld dat hij deze schadeloosstelling kan
vragen. De mededeling geschiedt op de zelfde wijze als de oproeping tot een algemene vergadering.
5. Het voorstel tot omzetting vermeldt het bedrag van de schadeloosstelling als bedoeld in het tweede
lid, vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen. In geval van omzetting als bedoeld in
artikel 334jj lid 4 worden de deskundigen, ten verzoeke van de meest gerede partij, benoemd door de
rechtbank bij de machtiging tot omzetting of door de voorzieningenrechter van die rechtbank. De
deskundigen brengen over de waardebepaling schriftelijk bericht uit, dat met de oproeping tot de
vergadering waarop over de omzetting wordt beslist, wordt meegezonden. Indien tussen partijen op
grond van de statuten of een overeenkomst waarbij de vennootschap en de desbetreffende
aandeelhouders partij zijn, bepalingen over de vaststelling van de waarde van de aandelen of de
vaststelling van de schadeloosstelling gelden, stellen de deskundigen hun bericht op met
inachtneming daarvan. De artikelen 351 en 352 zijn van toepassing. De benoeming van deskundigen
kan achterwege blijven, indien de statuten of een overeenkomst waarbij de vennootschap en de
desbetreffende aandeelhouders partij zijn, een duidelijke maatstaf bevatten aan de hand waarvan de
schadeloosstelling zonder meer kan worden vastgesteld.
6. Artikel 231 lid 4 is niet van toepassing ten aanzien van een besluit tot statutenwijziging in het kader
van een omzetting van de besloten vennootschap in een andere rechtsvorm.
Artikel 334ll
1. De naamloze of besloten vennootschap legt het besluit tot omzetting in een vereniging, stichting,
coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij neer ten kantore van het handelsregister of maakt het
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langs elektronische weg bij het handelsregister openbaar. Zij kondigt in een landelijk verspreid
dagblad aan dat het voorstel is neergelegd of elektronisch toegankelijk is.
2. De naamloze of besloten vennootschap moet, op straffe van gegrondverklaring van een verzet als
bedoeld in lid 3, voor iedere schuldeiser die dit verlangt zekerheid stellen of hem een andere waarborg
geven voor de voldoening van zijn vordering. Dit geldt niet, indien de schuldeiser voldoende
waarborgen heeft of de vermogenstoestand van de vennootschap voldoende zekerheid biedt dat de
vordering zal worden voldaan.
3. Binnen twee maanden na de in lid 1 vermelde aankondiging, kan iedere schuldeiser door een
verzoekschrift aan de rechtbank tegen het besluit tot omzetting als bedoeld in lid 1 in verzet komen
met vermelding van de waarborg die wordt verlangd. De rechter wijst het verzoek af, indien de
verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat de vermogenstoestand van de vennootschap na
omzetting minder waarborg zal bieden dat de vordering zal worden voldaan, en dat van de
vennootschap niet voldoende waarborgen zijn verkregen.
4. Voordat de rechter beslist, kan hij de vennootschap in de gelegenheid stellen binnen een door hem
bepaalde termijn een door hem omschreven waarborg te geven. Op een ingesteld rechtsmiddel kan
hij, indien de omzetting al heeft plaatsgevonden, het stellen van een waarborg bevelen en daaraan
een dwangsom verbinden.
5. Een besluit tot omzetting als bedoeld in lid 1 wordt niet van kracht zolang verzet kan worden
gedaan. Indien tijdig verzet is gedaan, wordt het besluit eerst van kracht, zodra het verzet is
ingetrokken of de opheffing van het verzet uitvoerbaar is. De akte, bedoeld in artikel 334jj lid 2 onder c
kan niet eerder worden verleden.
Artikel 334mm
1. Wanneer een besloten vennootschap zich krachtens artikel 334jj omzet in een naamloze
vennootschap, wordt aan de akte van omzetting een verklaring van een accountant als bedoeld in
artikel 393 lid 1 gehecht waaruit blijkt dat het eigen vermogen van de vennootschap op een dag
binnen vijf maanden voor de omzetting ten minste overeenkwam met het gestorte en opgevraagde
deel van het kapitaal.
2. Wanneer een vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij zich krachtens
artikel 334jj omzet in een naamloze vennootschap, worden aan de akte van omzetting gehecht:
a. een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1, waaruit blijkt dat het eigen
vermogen van de rechtspersoon op een dag binnen vijf maanden voor de omzetting ten minste het
bedrag beloopt van het gestorte deel van het geplaatste kapitaal volgens de akte van omzetting; bij
het eigen vermogen mag de waarde worden geteld van hetgeen na die dag uiterlijk onverwijld na de
omzetting op aandelen zal worden gestort;
b. indien de rechtspersoon leden heeft, de schriftelijke toestemming van ieder lid wiens aandelen niet
worden volgestort door omzetting van de reserves van de rechtspersoon;
c. indien een stichting wordt omgezet, de rechterlijke machtiging daartoe.
3. Wanneer een vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij zich krachtens
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artikel 334jj omzet in een besloten vennootschap, is lid 2 van overeenkomstige toepassing met
uitzondering van onderdeel a.
4. Wanneer een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij zich krachtens artikel 334
jj omzet in een naamloze of besloten vennootschap, wordt ieder lid aandeelhouder. Zonder zijn
instemming kunnen aan hem geen winstrechtloze of stemrechtloze aandelen worden uitgegeven. De
omzetting kan niet geschieden, zolang een lid nog kan opzeggen op grond van artikel 36 lid 4.
5. Na de omzetting in een besloten vennootschap kunnen een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en
een pandhouder de aan een aandeel verbonden rechten niet uitoefenen, zolang zij niet in het in artikel
194 bedoelde register zijn ingeschreven. Voor zover aandeelbewijzen zijn uitgegeven, vindt geen
inschrijving plaats dan tegen afgifte van de aandeelbewijzen aan de vennootschap.
Afdeling 3 Bijzondere bepalingen voor grensoverschrijdende omzetting
Artikel 334nn
1. Deze afdeling is met uitsluiting van de afdelingen 1 en 2 van toepassing indien:
a. een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap wordt omgezet in een
kapitaalvennootschap naar het recht van een andere lidstaat van de Europese Unie of de Europese
Economische Ruimte onderscheidenlijk indien een kapitaalvennootschap naar het recht van een
andere lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte wordt omgezet in een
naamloze vennootschap of een besloten vennootschap;
b. een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap wordt omgezet in een naamloze of
besloten vennootschap naar het recht van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba
onderscheidenlijk indien een naamloze of besloten vennootschap naar het recht van de openbare
lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba wordt omgezet in een naamloze vennootschap of een
besloten vennootschap.
2. De grensoverschrijdende omzetting als bedoeld in lid 1 beëindigt het bestaan van de rechtspersoon
niet.
Artikel 334oo
1. De grensoverschrijdende omzetting van een naamloze of besloten vennootschap is uitgesloten
gedurende faillissement of surséance van betaling of wanneer de om te zetten vennootschap een
vermogen heeft in de zin van artikel 334jj lid 6. Een ontbonden naamloze of besloten vennootschap
mag niet grensoverschrijdend worden omgezet, indien reeds uit hoofde van de vereffening een
uitkering is gedaan.
2. De grensoverschrijdende omzetting in een naamloze of besloten vennootschap is uitgesloten
wanneer ten aanzien van de rechtspersoon een insolventieprocedure is geopend in de zin van
Verordening (EG) Nr. 1346/2000 betreffende insolventieprocedures.
Artikel 334pp
1. Het bestuur van de vennootschap stelt een voorstel tot grensoverschrijdende omzetting op.
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2. Het voorstel tot grensoverschrijdende omzetting van een naamloze of besloten vennootschap
vermeldt:
a. de rechtsvorm, naam en statutaire zetel van de vennootschap na omzetting;
b. de statuten van de vennootschap zoals die luiden na omzetting;
c. indien van toepassing een voorstel voor een regeling met betrekking tot medezeggenschap als
bedoeld in artikel 334ss;
d. de prijs die de vennootschap zal betalen voor een aandeel bij toepassing van artikel 334uu, met
een cijfermatige onderbouwing van de hoogte van de geboden prijs.
3. In een schriftelijke toelichting geeft het bestuur van de om te zetten vennootschap de redenen voor
de omzetting met een uiteenzetting over de verwachte gevolgen voor de werkzaamheden en een
toelichting uit juridisch, economisch en sociaal oogpunt. De vorige zin blijft buiten toepassing indien de
aandeelhouders van de om te zetten vennootschap daarmee instemmen.
4. De om te zetten vennootschap legt het voorstel tot omzetting neer ten kantore van het
handelsregister of maakt het langs elektronische weg bij het handelsregister openbaar. Zij kondigt in
de Staatscourant aan dat het voorstel is neergelegd of elektronisch toegankelijk is, met opgave van
het handelsregister waar het voorstel ligt of elektronisch toegankelijk is en van het adres waar
krachtens lid 5 kennis kan worden genomen van het voorstel.
5. Het voorstel tot omzetting en de schriftelijke toelichting worden neergelegd ten kantore van de
vennootschap of, bij gebreke van een kantoor, aan de woonplaats van een bestuurder, danwel
worden zij langs elektronische weg toegankelijk gemaakt. De stukken liggen vanaf de aankondiging
als bedoeld in lid 4 en tot het tijdstip van de omzetting ter inzage of zijn elektronisch toegankelijk voor
de aandeelhouders en voor hen die een bijzonder recht jegens de vennootschap hebben, zoals een
recht op uitkering van winst of tot het nemen van aandelen, crediteuren, en de ondernemingsraad of,
indien bij de door de vennootschap in stand gehouden onderneming een ondernemingsraad
ontbreekt, voor werknemers van de vennootschap.
Artikel 334qq
1. De naamloze of besloten vennootschap die tot grensoverschrijdende omzetting wil overgaan moet,
op straffe van gegrondverklaring van een verzet als bedoeld in lid 2, voor iedere schuldeiser die dit
verlangt zekerheid stellen of hem een andere waarborg geven voor de voldoening van zijn vordering
die voor de omzetting is ontstaan of kan ontstaan. Dit geldt niet, indien de schuldeiser voldoende
waarborgen heeft of de vermogenstoestand van de vennootschap voldoende zekerheid biedt dat de
vordering zal worden voldaan.
2. Tot twee maanden nadat de vennootschap de nederlegging van het voorstel tot omzetting heeft
aangekondigd, kan iedere schuldeiser door een verzoekschrift aan de rechtbank tegen het voorstel tot
omzetting in verzet komen met vermelding van de waarborg die wordt verlangd. De rechtbank wijst het
verzoek af, indien de verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat de vermogenstoestand van de
vennootschap na omzetting minder waarborg zal bieden dat de vordering zal worden voldaan, en dat
van de vennootschap niet voldoende waarborgen zijn verkregen.
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3. Voordat de rechter beslist, kan hij de vennootschap in de gelegenheid stellen binnen een door hem
bepaalde termijn een door hem omschreven waarborg te geven.
4. Indien tijdig verzet is gedaan, mag de verklaring in de zin van artikel 334vv eerst worden afgegeven,
zodra het verzet is ingetrokken of de opheffing van het verzet uitvoerbaar is.
5. Indien de omzetting al heeft plaatsgevonden, kan de rechter op een ingesteld rechtsmiddel het
stellen van een door hem omschreven waarborg bevelen en daaraan een dwangsom verbinden.
Artikel 334rr
1. De grensoverschrijdende omzetting van een naamloze of besloten vennootschap heeft geen
rechtsgevolg wanneer Onze Minister van Veiligheid en Justitie zich daartegen verzet om redenen van
algemeen belang door nederlegging van een daarop betrekking hebbende verklaring ten kantore van
het handelsregister, binnen twee maanden na de aankondiging van de nederlegging van het voorstel.
De verklaring, bedoeld in artikel 334vv mag eerst worden afgegeven, zodra het verzet is ingetrokken
of de opheffing van het verzet onherroepelijk is.
2. Indien de naamloze of besloten vennootschap onderworpen is aan het toezicht van de
Nederlandsche Bank N.V. kan ook deze in verzet komen. De tweede zin van het eerste lid is van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 334ss
Indien de om te zetten vennootschap voldoet aan de bepalingen van artikel 157, 158 tot en met 164 of
158 tot en met 161 en 164 dan wel 267, 268 tot en met 274 of 268 tot en met 271 en 274, is
grensoverschrijdende omzetting niet mogelijk tenzij de voorgestelde statuten voorzien in een regeling
met betrekking tot medezeggenschap als bedoeld in artikel 1:1 lid 1, onderdeel n, van de Wet rol
werknemers bij de Europese vennootschap.
Artikel 334tt
1. Voor een besluit tot grensoverschrijdende omzetting is een meerderheid van ten minste twee
derden van de uitgebrachte stemmen vereist, vertegenwoordigend ten minste de helft van het
geplaatste kapitaal. Het besluit kan eerst worden genomen na verloop van twee maanden na de
aankondiging van het voorstel tot omzetting.
2. De notulen van de algemene vergadering waarin tot omzetting wordt besloten, worden opgemaakt
bij notariële akte.
Artikel 334uu
1. Iedere aandeelhouder die tegen de omzetting heeft gestemd, en iedere houder van stemrechtloze
aandelen, kan binnen een maand na de datum van het besluit tot omzetting aan de
ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam verzoeken te bepalen dat de vennootschap
gehouden is tot de overneming van zijn aandelen tegen de in artikel 334pp lid 1, onderdeel d,
genoemde prijs of een hogere prijs.
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2. De ondernemingskamer kan bevelen dat een of drie deskundigen zullen berichten over de waarde
van de over te nemen aandelen. De eerste drie zinnen van artikel 350 lid 3 en de artikelen 351 en 352
zijn van toepassing. De ondernemingskamer stelt de prijs van de aandelen vast aan de hand van de
waarde op de dag waarop het besluit tot grensoverschrijdende omzetting is genomen. Zo lang en voor
zover de prijs niet is betaald, wordt hij verhoogd met rente, gelijk aan de wettelijke rente, van die dag
af tot de overdracht; uitkeringen op de aandelen die in dit tijdvak betaalbaar worden gesteld, strekken
op de dag van betaalbaarstelling tot gedeeltelijke betaling van de prijs.
3. Wanneer de ondernemingskamer het verzoek toewijst, veroordeelt hij de vennootschap om aan
degenen aan wie de aandelen toebehoren de vastgestelde prijs te betalen tegen levering van het
onbezwaarde recht op de aandelen. De ondernemingskamer geeft omtrent de kosten van het geding
zodanige uitspraak als hij meent dat behoort.
4. Iedere aandeelhouder die tegen de omzetting heeft gestemd, en iedere houder van stemrechtloze
aandelen, kan binnen een maand na de datum van het besluit tot omzetting aan de
ondernemingskamer verzoeken te bevelen dat de vennootschap zekerheid stelt of een andere
waarborg geeft voor de voldoening van de prijs als bedoeld in artikel 334pp lid 1, onderdeel d.
5. Het verzoek als bedoeld in het eerste lid staat niet in de weg aan het afgeven van de verklaring in
de zin van artikel 334vv. Het verzoek als bedoeld in het vijfde lid staat niet in de weg aan het afgeven
van de verklaring in de zin van artikel 334vv, mits de door de ondernemingskamer bevolen zekerheid
of waarborg is gegeven of het verzoek is afgewezen.
Artikel 334vv
1. De notaris verklaart niet eerder dan een maand nadat het besluit tot omzetting van een naamloze of
besloten vennootschap is genomen dat hem is gebleken dat de vormvoorschriften in acht zijn
genomen voor alle besluiten die deze titel en de statuten vereisen voor de omzetting van de
vennootschap en dat voor het overige de daarvoor in deze afdeling gegeven voorschriften zijn
nageleefd.
2. De grensoverschrijdende omzetting van een naamloze of besloten vennootschap is van kracht op
de wijze en de datum bepaald door het land waar de statutaire zetel wordt gevestigd.
3. De notaris als bedoeld in lid 1 doet aan de registers waar de naamloze of besloten vennootschap is
ingeschreven opgave van de grensoverschrijdende omzetting.
4. De vennootschap waarvan de statutaire zetel is verplaatst ten gevolge van een
grensoverschrijdende omzetting, wordt met betrekking tot voor de datum van de omzetting opgetreden
geschillen geacht haar statutaire zetel te hebben in Nederland, zelfs indien een rechtsvordering tegen
de vennootschap wordt ingeleid na de omzetting.
Artikel 334ww
1. De grensoverschrijdende omzetting in een naamloze vennootschap of besloten vennootschap
vereist een notariële akte van omzetting, die in de Nederlandse taal wordt verleden. Artikel 66
onderscheidenlijk 177 is van overeenkomstige toepassing.
2. Aan de akte van omzetting worden gehecht:
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a. een verklaring van een rechterlijke, administratieve of andere bevoegde instantie, daartoe
aangewezen in de lidstaat waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft, waaruit blijkt dat de aan
de zetelverplaatsing voorafgaande handelingen en formaliteiten zijn vervuld;
b. in geval van omzetting in een naamloze vennootschap, een verklaring van een accountant als
bedoeld in artikel 393 lid 1, waaruit blijkt dat het eigen vermogen van de vennootschap op een dag
binnen vijf maanden voor de omzetting ten minste overeen kwam met het gestorte en opgevraagde
deel van het kapitaal.
3. De omzetting wordt van kracht met ingang van de dag na die waarop de akte is verleden.
Artikel 334xx
De nietigheid of vernietiging van een omzetting op grond van deze afdeling kan niet worden
uitgesproken.
Artikel II
In artikel 4 van bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht wordt na de zinsnede met betrekking tot
het Burgerlijk een zinsnede toegevoegd, luidende:
Burgerlijk Wetboek, Boek 2: het verzet, bedoeld in artikel 334rr
Artikel III
Op omzettingen krachtens artikelen 18, 71, 181 en 182 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn
vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet artikelen 334jj tot en met 334mm van Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
Artikel IV
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

De Minister van Veiligheid en Justitie,
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