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32 873 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
ter verduidelijking van de artikelen 297a en 
297b 

Nr. 12  TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 1 mei 2012  

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

I 

In Artikel I worden voor onderdeel A vier onderdelen ingevoegd, 
luidende: 

aA 

Artikel 132a komt te luiden: 

Artikel 132a 

1. Tot bestuurder van een vennootschap die op twee opeenvolgende 
balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende 
balansdata, niet heeft voldaan aan ten minste twee van de vereisten als 
bedoeld in artikel 397 leden 1 en 2 kunnen niet worden benoemd: 

a. personen die commissaris of niet uitvoerende bestuurder zijn bij 
meer dan twee rechtspersonen; 

b. personen die voorzitter zijn van de raad van commissarissen van een 
rechtspersoon of van het bestuur van een rechtspersoon indien de 
bestuurstaken zijn verdeeld over uitvoerende en niet uitvoerende 
bestuurders. 

2. Voor de toepassing van dit artikel: 
a. wordt met een commissaris gelijkgesteld de persoon die lid is van 

een toezichthoudend orgaan dat bij of krachtens de statuten van een 
rechtspersoon is ingesteld; 

b. telt de benoeming bij verschillende rechtspersonen die met elkaar in 
een groep zijn verbonden als één benoeming; 

c. betreft de verwijzing naar rechtspersonen de rechtsvorm van de 
naamloze vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid die op twee opeenvolgende balansdata, zonder 
onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, niet heeft 
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voldaan aan ten minste twee van de vereisten als bedoeld in artikel 397 
leden 1 en 2, onderscheidenlijk de stichting als bedoeld in artikel 297a 
lid 1; 

d. wordt met bestuurder in de zin van de aanhef van lid 1 gelijkgesteld 
de uitvoerende bestuurder, indien de bestuurstaken zijn verdeeld over 
uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders. 

3. De nietigheid van de benoeming op grond van de vorige leden heeft 
geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de besluitvorming waaraan 
is deelgenomen. 

bA 

Artikel 142a komt te luiden: 

Artikel 142a 

1. Tot commissaris van een vennootschap die op twee opeenvolgende 
balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende 
balansdata, niet heeft voldaan aan ten minste twee van de vereisten als 
bedoeld in artikel 397 leden 1 en 2 kunnen niet worden benoemd: 
personen die commissaris of niet uitvoerende bestuurder zijn bij vijf of 
meer andere rechtspersonen. Het voorzitterschap van de raad van 
commissarissen of het bestuur, indien de bestuurstaken zijn verdeeld over 
uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders, telt dubbel. 

2. Voor de toepassing van dit artikel: 
a. wordt met een commissaris gelijkgesteld de persoon die lid is van 

een toezichthoudend orgaan dat bij of krachtens de statuten van een 
rechtspersoon is ingesteld; 

b. telt de benoeming bij verschillende rechtspersonen die met elkaar in 
een groep zijn verbonden als één benoeming; 

c. betreft de verwijzing naar rechtspersonen de rechtsvorm van de 
naamloze vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid die op twee opeenvolgende balansdata, zonder 
onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, niet heeft 
voldaan aan ten minste twee van de vereisten als bedoeld in artikel 397 
leden 1 en 2, onderscheidenlijk de stichting als bedoeld in artikel 297a 
lid 1; 

d. wordt met commissaris in de zin van de aanhef van lid 1 gelijkgesteld 
de niet uitvoerende bestuurder, indien de bestuurstaken zijn verdeeld over 
uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders. 

3. De nietigheid van de benoeming op grond van de vorige leden heeft 
geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de besluitvorming waaraan 
is deelgenomen. 

cA 

Artikel 242a komt te luiden: 

Artikel 242a 

1. Tot bestuurder van een vennootschap die op twee opeenvolgende 
balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende 
balansdata, niet heeft voldaan aan ten minste twee van de vereisten als 
bedoeld in artikel 397 leden 1 en 2 kunnen niet worden benoemd: 

a. personen die commissaris of niet uitvoerende bestuurder zijn bij 
meer dan twee rechtspersonen; 

b. personen die voorzitter zijn van de raad van commissarissen van een 
rechtspersoon of van het bestuur van een rechtspersoon indien de 
bestuurstaken zijn verdeeld over uitvoerende en niet uitvoerende 
bestuurders. 
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2. Voor de toepassing van dit artikel: 
a. wordt met een commissaris gelijkgesteld de persoon die lid is van 

een toezichthoudend orgaan dat bij of krachtens de statuten van een 
rechtspersoon is ingesteld; 

b. telt de benoeming bij verschillende rechtspersonen die met elkaar in 
een groep zijn verbonden als één benoeming; 

c. betreft de verwijzing naar rechtspersonen de rechtsvorm van de 
naamloze vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid die op twee opeenvolgende balansdata, zonder 
onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, niet heeft 
voldaan aan ten minste twee van de vereisten als bedoeld in artikel 397 
leden 1 en 2, onderscheidenlijk de stichting als bedoeld in artikel 297a 
lid 1; 

d. wordt met bestuurder in de zin van de aanhef van lid 1 gelijkgesteld 
de uitvoerende bestuurder, indien de bestuurstaken zijn verdeeld over 
uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders. 

3. De nietigheid van de benoeming op grond van de vorige leden heeft 
geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de besluitvorming waaraan 
is deelgenomen. 

dA 

Artikel 252a komt te luiden: 

Artikel 252a 

1. Tot commissaris van een vennootschap die op twee opeenvolgende 
balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende 
balansdata, niet heeft voldaan aan ten minste twee van de vereisten als 
bedoeld in artikel 397 leden 1 en 2 kunnen niet worden benoemd: 
personen die commissaris of niet uitvoerende bestuurder zijn bij vijf of 
meer andere rechtspersonen. Het voorzitterschap van de raad van 
commissarissen of het bestuur, indien de bestuurstaken zijn verdeeld over 
uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders, telt dubbel. 

2. Voor de toepassing van dit artikel: 
a. wordt met een commissaris gelijkgesteld de persoon die lid is van 

een toezichthoudend orgaan dat bij of krachtens de statuten van een 
rechtspersoon is ingesteld; 

b. telt de benoeming bij verschillende rechtspersonen die met elkaar in 
een groep zijn verbonden als één benoeming; 

c. betreft de verwijzing naar rechtspersonen de rechtsvorm van de 
naamloze vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid die op twee opeenvolgende balansdata, zonder 
onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, niet heeft 
voldaan aan ten minste twee van de vereisten als bedoeld in artikel 397 
leden 1 en 2, onderscheidenlijk de stichting als bedoeld in artikel 297a 
lid 1; 

d. wordt met commissaris in de zin van de aanhef van lid 1 gelijkgesteld 
de niet uitvoerende bestuurder, indien de bestuurstaken zijn verdeeld over 
uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders. 

3. De nietigheid van de benoeming op grond van de vorige leden heeft 
geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de besluitvorming waaraan 
is deelgenomen. 

II 

Artikel II, onderdeel 2, vervalt. 
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Toelichting  

Bij het opstellen van het wetsvoorstel was de vooronderstelling dat de 
wet van 6 juni 2011 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in 
verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in 
naamloze en besloten vennootschappen alsmede deze reparatiewet 
eerder in werking zouden treden dan de wetsvoorstellen tot wijziging van 
het BV-recht (Kamerstukken 31 058 en 32 426). De Artikelen II en III gaan 
daarvan uit. Inmiddels moet echter rekening worden gehouden met de 
mogelijkheid dat het nieuwe BV-recht eerder in werking treedt. 
Voorkomen moet worden dat de verbetering van de artikelen 132a, 142a, 
242a en 252a in dat geval zou wegvallen, ten gevolge van de aanhef van 
Artikel II in combinatie met onderdeel 2 van dat Artikel. Om te voorkomen 
dat de verbeteringen niet worden doorgevoerd indien het BV-recht eerder 
in werking treedt, zijn de genoemde artikelen verplaatst in het 
wetsvoorstel en voor onderdeel A van Artikel I ingevoegd. Er is geen 
inhoudelijke wijziging doorgevoerd. 

De minister van Veiligheid en Justitie,
I. W. Opstelten
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