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STAND VAN ZAKEN MODERNISERING VAN 
HET NEDERLANDSE ONDERNEMINGSRECHT 
 

Door: Ellen Timmer  
 

 
Iedereen weet dat er wetsvoorstellen aanhangig of zelfs aangenomen zijn inzake 
de modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht. Het belangrijkst zijn 
de flexibilisering van het bv-recht en het nieuwe recht inzake de personenven-
nootschap. In dit artikel wordt de huidige stand van zaken weergegeven. 
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BESLOTEN VENNOOTSCHAP 

1. WIJZIGING VAN BOEK 2 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK IN VERBAND MET DE 
AANPASSING VAN DE REGELING VOOR BESLOTEN VENNOOTSCHAPPEN MET 
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID (WET VEREENVOUDIGING EN FLEXIBILISE-
RING BV-RECHT) (31058)  

Stand van zaken: Bij de Eerste Kamer in behandeling. 
Nadere informatie: Het wetsvoorstel zoals is aangenomen, is in januari 2010 bij de 

Eerste Kamer ingediend. Sindsdien is er niets meer gebeurd, ws. 
in afwachting van de Invoeringswet (zie 32426). Op 
www.eerstekamer.nl staat de volgende mededeling: "Het voorstel 
(EK 31.058, A) is op 15 december 2009 met algemene stemmen 
aangenomen door de Tweede Kamer. Het voorbereidend onder-
zoek door de Eerste Kamercommissie voor Justitie is op 2 fe-
bruari 2010 opgeschort, in afwachting van een doorlopende wet-
tekst. De commissie heeft op 5 oktober 2010 besloten niet in te 
stemmen met de wijze van aanbieden zoals dat de commissie in 
concept is voorgelegd en in afwachting te blijven van de doorlo-
pende wettekst. Er kan nog niet gezegd worden hoe lang de op-
schorting zal duren en wanneer de commissie de schriftelijke be-
handeling zal hervatten. Een prognose over de datum van plenai-
re behandeling kan niet worden gegeven; de verwachting is dat 
dit niet op korte termijn zal zijn aangezien de opschorting nog 
niet is opgeheven en de schriftelijke behandeling nog moet aan-
vangen. De commissie heeft op 9 november 2010 besloten de 
minister van Justitie en Veiligheid per brief te vragen om het tijd-
schema voor wat betreft de ontvangst van de geconsolideerde 
wetteksten." 

 

2. INVOERINGSWET VEREENVOUDIGING EN FLEXIBILISERING BV-RECHT (32426) 

Stand van zaken: Bij de Tweede Kamer in behandeling. 
Nadere informatie: Indiening bij de Tweede Kamer van het voorstel (nrs. 1-4) op 28 

juni 2010. Op 7 juli 2010 is er een amendement ingediend (nr. 5). 
Op 8 oktober 2010 is het verslag ingediend (nr. 6, zie 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32426-6.html). Er zit 
dus beweging in. 
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AANVULLENDE OPMERKING INZAKE INVOERINGSWET 

Uit het op 8 oktober 2010 ingediende verslag in verband met de parlementaire behan-
deling van de Invoeringswet (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32426-6.html) 
blijkt dat de VVD is teruggekomen op eerdere standpunten inzake belangrijke delen 
van het flexbv voorstel, onder andere artikel 2:216. Verder stelt de VVD nog vele ande-
re kritische civieljuridische vragen, zodat mag worden verwacht dat er nog de nodige 
wijzigingen komen, voordat het wetsvoorstel flexbv in werking treedt. 
 
 

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

3. WIJZIGING VAN BOEK 2 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK EN DE WET OP HET 
FINANCIEEL TOEZICHT IN VERBAND MET DE BEVOEGDHEID TOT AANPASSING 
EN TERUGVORDERING VAN BONUSSEN EN WINSTDELINGEN VAN BESTUUR-
DERS EN DAGELIJKS BELEIDSBEPALERS EN DESKUNDIGHEIDSTOETSING VAN 
COMMISSARISSEN 

Stand van zaken: Bij de Tweede Kamer in behandeling. 
Nadere informatie: Betreft een wijziging van boek 2 BW die alleen betrekking heeft 

op naamloze vennootschappen en op banken / verzekerings-
maatschappijen ongeacht hun rechtsvorm. In het voorstel worden 
ook wijzigingen in de Wet op het financieel toezicht voorgesteld. 

 

BESLOTEN EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

4. WIJZIGING VAN BOEK 2 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK IN VERBAND MET DE 
AANPASSING VAN REGELS OVER BESTUUR EN TOEZICHT IN NAAMLOZE EN 
BESLOTEN VENNOOTSCHAPPEN (31763) 

Stand van zaken: Bij de Eerste Kamer in behandeling. 
Nadere informatie: In maart 2010 is het voorlopig verslag bij de Eerste Kamer inge-

diend. Daarna is er niets meer gebeurd. Tekst op de Eerste Ka-
mer site “Het voorstel (EK 31.763, A) is op 8 december 2009 met 
algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De 
Eerste Kamercommissie voor Justitie heeft op 12 maart 2010 het 
voorlopig verslag uitgebracht en wacht op de memorie van ant-
woord.” 
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5. WIJZIGING VAN BOEK 2 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK EN DE WET OP HET 
FINANCIEEL TOEZICHT TER UITVOERING VAN RICHTLIJN NR. 2007/36/EG VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE VAN 11 JULI 
2007 BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN BEPAALDE RECHTEN VAN AAN-
DEELHOUDERS IN BEURSGENOTEERDE VENNOOTSCHAPPEN (PBEU L 184) 
(31746) 

Stand van zaken: Op 1 juli 2010 in werking getreden. 
Nadere informatie: - 
 

6. WIJZIGING VAN BOEK 2 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK IN VERBAND MET DE 
INVOERING VAN EEN RECHT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE NAAM-
LOZE VENNOOTSCHAPPEN OM EEN STANDPUNT KENBAAR TE MAKEN TEN 
AANZIEN VAN BELANGRIJKE BESTUURSBESLUITEN EN BESLUITEN TOT BE-
NOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN 
ALSMEDE TEN AANZIEN VAN HET BEZOLDIGINGSBELEID (31877) 

Stand van zaken: Op 1 juli 2010 in werking getreden. 
Nadere informatie: - 
 
 

STICHTING 

7. VOORONTWERP PUBLICATIEPLICHT STICHTINGEN (INTERNETCONSULTATIE) 

Stand van zaken: Er is medio juli 2010 een voorstel in een internetconsultatie voor-
gelegd (sluitingsdatum consultatie 10 september 2010), zie 
http://www.internetconsultatie.nl/publicatieplicht_stichtingen. 

Nadere informatie: Er is veel kritiek op het voorstel gekomen. Het is onbekend wat 
er met het voorstel gaat gebeuren. 
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RECHTSPERSONEN ALGEMEEN 

8. WIJZIGING VAN ONDER MEER BOEK 2 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK EN DE 
WET DOCUMENTATIE VENNOOTSCHAPPEN IN VERBAND MET HET VERVALLEN 
VAN DE VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR EN HET VERBETEREN EN UITBREI-
DEN VAN DE CONTROLE OP RECHTSPERSONEN MET HET OOG OP DE VOOR-
KOMING EN BESTRIJDING VAN MISBRUIK VAN RECHTSPERSONEN (31948) 

Stand van zaken: Deze wet is op 15 juli 2010 in het Staatsblad verschenen en 
treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. 

Nadere informatie: Tijdstip inwerkingtreding is nog niet bekend. Op 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/toezicht-op-
rechtspersonen/vernieuwd-toezicht-op-
rechtspersone/doorlopende-controle-op-rechtsperso wordt 1 ja-
nuari 2011 als invoeringsdatum genoemd1. 

 
 

PERSONENVENNOOTSCHAP 

9. VASTSTELLING VAN TITEL 7.13 (VENNOOTSCHAP) VAN HET BURGERLIJK WET-
BOEK (28746) 

Stand van zaken: Bij de Eerste Kamer in behandeling. De behandeling ligt al lange 
tijd stil. 

Nadere informatie: Mededeling op www.eerstekamer.nl: "Het voorstel (EK 28.746, A) 
is op 25 januari 2005 met algemene stemmen aangenomen door 
de Tweede Kamer. De Eerste Kamercommissie voor Justitie 
heeft op 7 mei 2007 de nadere memorie van antwoord ontvan-
gen en op 22 december 2009 besloten de bespreking van de na-
dere procedure aan te houden totdat het plenair gezamenlijk be-
handeld kan worden met de Invoeringswet (31.065) en het wets-
voorstel 31.058. 
De behandeling van de wetsvoorstellen 31.065 en 31.058 is door 
de Eerste Kamercommissie voor Justitie op 2 februari 2010 op-
geschort, in afwachting van een doorlopende wettekst. De com-
missie heeft op 5 oktober 2010 besloten niet in te stemmen met 
de wijze van aanbieden zoals dat de commissie in concept is 
voorgelegd en in afwachting te blijven van de doorlopende wet-

                                                 
1 Idem op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/toezicht-op-rechtspersonen/invoering-herziening-
toezicht-op-rechtspersonen. 
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tekst. Er kan nog niet gezegd worden hoe lang de opschorting 
zal duren en wanneer de commissie de schriftelijke behandeling 
zal hervatten. Een prognose over de datum van plenaire behan-
deling kan niet worden gegeven; de verwachting is dat dit niet op 
korte termijn zal zijn aangezien de opschorting nog niet is opge-
heven en de schriftelijke behandeling nog moet aanvangen. 
De commissie heeft op 9 november 2010 besloten de minister 
van Justitie en Veiligheid per brief te vragen om het tijdschema 
voor wat betreft de ontvangst van de geconsolideerde wettek-
sten." 

 

10. AANPASSING VAN DE WETGEVING AAN EN INVOERING VAN TITEL 7.13 (VEN-
NOOTSCHAP) VAN HET BURGERLIJK WETBOEK (INVOERINGSWET TITEL 7.13 
BURGERLIJK WETBOEK) (31065) 

Stand van zaken: Bij de Eerste Kamer in behandeling. De behandeling ligt al lange 
tijd stil.  

Nadere informatie: Mededeling op www.eerstekamer.nl: "Het voorstel (EK 31.065, A) 
is op 15 december 2009 met algemene stemmen aangenomen 
door de Tweede Kamer. Het voorbereidend onderzoek door de 
Eerste Kamercommissie voor Justitie is op 2 februari 2010 opge-
schort, in afwachting van een doorlopende wettekst. De commis-
sie heeft op 5 oktober 2010 besloten niet in te stemmen met de 
wijze van aanbieden zoals dat de commissie in concept is voor-
gelegd en in afwachting te blijven van de doorlopende wettekst. 
Er kan nog niet gezegd worden hoe lang de opschorting zal du-
ren en wanneer de commissie de schriftelijke behandeling zal 
hervatten. Een prognose over de datum van plenaire behande-
ling kan niet worden gegeven; de verwachting is dat dit niet op 
korte termijn zal zijn aangezien de opschorting nog niet is opge-
heven en de schriftelijke behandeling nog moet aanvangen. De 
commissie heeft op 9 november 2010 besloten de minister van 
Justitie en Veiligheid per brief te vragen om het tijdschema voor 
wat betreft de ontvangst van de geconsolideerde wetteksten." 

 
 
 


