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Ambtelijk voorontwerp 
 
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het moderniseren van het recht 
inzake naamloze vennootschappen en het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het 
aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en 
besloten vennootschappen  

 

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 het recht inzake naamloze 
vennootschappen te moderniseren en de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het 
bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen 
evenwichtiger te maken en dat daartoe Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dient te worden 
gewijzigd;  

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 

In artikel 64 lid 1, eerste zin, vervalt het woord “maatschappelijk”. 

 

B 

Artikel 67 wordt als volgt gewijzigd: 

1. De eerste zin van het eerste lid wordt vervangen door de volgende twee zinnen: De statuten 
kunnen het bedrag van het maatschappelijk kapitaal vermelden. De statuten vermelden het 
nominale bedrag van de aandelen.  

2. Het tweede lid komt te luiden: 

2. Het geplaatste kapitaal en het gestorte deel daarvan bedragen ten minste vijfenveertigduizend 
euro. Het bedrag van het maatschappelijke en het geplaatste kapitaal en het gestorte deel daarvan, 
alsmede het nominale bedrag van de aandelen, kunnen luiden in een vreemde geldeenheid. In dat 
geval is artikel 80a lid 3 van overeenkomstige toepassing. 
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3. Het derde lid komt te luiden: 

3. Indien de vennootschap een maatschappelijk kapitaal heeft, is daarvan ten minste een vijfde 
gedeelte geplaatst. 

4. Het vijfde lid wordt vernummerd tot vierde lid. 

 

C 

In artikel 69 lid 3 wordt “artikel 67 lid 3” vervangen door: “artikel 67 lid 2”. 

 

D 

In artikel 78a worden de woorden “van een bijzondere soort” vervangen door: “van een bepaalde 
soort of aanduiding”. 

 

E 

Artikel 79 lid 1 komt te luiden: 

1. Aandelen zijn de gedeelten, waarin het maatschappelijk kapitaal of, indien de vennootschap geen 
maatschappelijk kapitaal heeft, het geplaatste kapitaal is verdeeld. 

 

F 

Artikel 88 lid 3 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In de eerste zin wordt na “bepaald” ingevoegd: “of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en 
de vruchtgebruiker is overeengekomen”. 

2. In de tweede zin komt wordt het woord “en” vervangen door:  

“of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen, mits”.  

3. Aan het einde van lid 3 wordt een zin toegevoegd, luidende: 

Op de in de eerste en tweede zin bedoelde schriftelijke overeenkomst zijn artikel 87a en artikel 87b 
van overeenkomstige toepassing. 

 
G 

Artikel 89 lid 3 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In de eerste zin wordt de zinsnede “indien zulks bij de vestiging van het pandrecht is bepaald” 
vervangen door: “indien dit, al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij de vestiging van het 
pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de pandhouder is 
overeengekomen.  
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2. In de tweede zin wordt de zinsnede “indien dit bij de vestiging van het pandrecht is bepaald, en de 
bepaling is goedgekeurd door het vennootschapsorgaan dat bij de statuten is aangewezen om 
goedkeuring te verlenen tot een voorgenomen overdracht van aandelen” vervangen door: “indien 
dit, al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij de vestiging van het pandrecht is bepaald of 
nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de pandhouder is overeengekomen, mits zowel deze 
bepaling als – indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt – de overgang van het 
stemrecht is goedgekeurd door een daartoe in de statuten aangewezen orgaan”.  

3. De derde zin komt te vervallen. 

4. In de vierde (nieuwe derde) zin wordt “drie” gewijzigd in: “twee”.Van het bepaalde in de 
voorgaande twee zinnen kan in de statuten worden afgeweken.  

5. Aan het einde van lid 3 wordt een zin toegevoegd, luidende: Op de in de eerste en tweede zin 
bedoelde schriftelijke overeenkomst zijn artikel 87a en artikel 87b van overeenkomstige toepassing. 

 

H 

Artikel 89a lid 1 komt te luiden: 

1. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen, indien de in 
pand te nemen aandelen zijn volgestort en de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft 
goedgekeurd. 

 

I 

In art 92 lid 3 wordt na de woorden “van een bepaalde soort” ingevoegd: “of aanduiding”. 

 

J 

Aan de eerste zin van artikel 93 lid 4 wordt, onder vervanging van het woord “en” na het woord 
“commissarissen” door een komma, toegevoegd “ en het betalen van kosten die met de oprichting 
verband houden”. 

 

K 

In artikel 101 wordt, onder vernummering van de leden 5 tot en met 7 tot de leden 6 tot en met 8, 
een lid ingevoegd, luidende: 

5. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder of commissaris van de vennootschap zijn, geldt 
ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen tevens als vaststelling 
in de zin van lid 3, mits alle vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te 
nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd 
zoals bedoeld in artikel 128 lid 1. In afwijking van lid 3 strekt deze vaststelling tevens tot kwijting 
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aan de bestuurders en commissarissen. De statuten kunnen de in de eerste zin bedoelde wijze van 
vaststelling van de jaarrekening uitsluiten. 

 

L 

Artikel 108 komt te luiden: 

Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of ten minste eenmaal 
overeenkomstig artikel 101 lid 5 of artikel 128 lid 1 besloten. 

 

M 

Artikel 116 komt te luiden: 

1. De algemene vergadering wordt gehouden ter plaatse bij de statuten vermeld of anders in de 
gemeente waar de vennootschap haar woonplaats heeft. De in de statuten vermelde plaats kan een 
plaats buiten Nederland zijn. 

2. Wordt na de oprichting een plaats buiten Nederland aangewezen, dan kan het daartoe 
strekkende besluit tot wijziging van de statuten slechts worden genomen met algemene stemmen in 
een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en voor zover alle 
vergadergerechtigden met de statutenwijziging hebben ingestemd. 

3. Een algemene vergadering kan elders dan behoort worden gehouden, mits alle 
vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de bestuurders en de 
commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te 
brengen.  

 

N 

Artikel 128 komt te luiden: 

Artikel 128 

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits 
alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Tenzij de statuten 
anders bepalen, kan de instemming met de wijze van besluitvorming langs elektronische weg 
plaatsvinden. 

2. In geval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan 
het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder 
vermelding van de wijze waarop ieder van de aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of 
elektronisch is vastgelegd. Tenzij de statuten anders bepalen, kunnen de stemmen ook langs 
elektronische weg worden uitgebracht. De bestuurders en de commissarissen worden voorafgaand 
aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. 
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O 

Na artikel 142a wordt een artikel ingevoegd, luidende:  

Artikel 142b 

1. Dit artikel is van toepassing op een vennootschap met een raad van commissarissen waarvan 
aandelen of certificaten van aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt 
als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht in Nederland. 

2. Zolang de raad van commissarissen niet voor ten minste een derde van het aantal leden uit 
mannen bestaat en voor ten minste een derde van het aantal leden uit vrouwen, kan een persoon 
wiens benoeming de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de raad van 
commissarissen niet evenwichtiger zou maken, niet tot commissaris worden benoemd, tenzij sprake 
is van een herbenoeming. Indien het aantal leden van de raad van commissarissen niet door drie 
deelbaar is, wordt het naastgelegen hogere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking 
genomen voor de vaststelling van het aantal leden bedoeld in de vorige zin. De vorige zinnen gelden 
niet indien de raad van commissarissen bestaat uit één persoon. 

3. Indien toepassing is gegeven aan artikel 129a, zijn de vorige leden van overeenkomstige 
toepassing op bestuurders.  

4. Leden 2 en 3 zijn niet van toepassing in geval van een tijdelijke aanstelling overeenkomstig artikel 
349a lid 2 of artikel 356 onder c. 

5. De nietigheid van een benoeming wegens strijd met lid 2 of lid 3 heeft geen gevolgen voor de 
rechtsgeldigheid van de besluitvorming waaraan is deelgenomen. 

 

P 

In Afdeling 7 van titel 4 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 166 

1. Dit artikel is van toepassing op een vennootschap die op twee opeenvolgende balansdata, zonder 
onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, niet heeft voldaan aan ten minste twee 
van de vereisten, bedoeld in artikel 397 leden 1 en 2. 

2. De vennootschap stelt jaarlijks passende en ambitieuze doelen in de vorm van een streefcijfer vast 
om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en, voor zover aanwezig 
dan wel voor zover artikel 142b niet van toepassing is, de raad van commissarissen, alsmede bij 
nader door de vennootschap te bepalen categorieën werknemers in leidinggevende functies, 
evenwichtiger te maken. Indien het bestuur dan wel de raad van commissarissen bestaat uit minder 
dan twee personen, kan een streefcijfer worden vastgesteld voor beide organen gezamenlijk. 

3. De vennootschap stelt een plan op om de in het vorige lid gestelde doelen te bereiken.  

4. Jaarlijks binnen tien maanden na afloop van het boekjaar, rapporteert de vennootschap aan de 
Sociaal Economische Raad over het aantal mannen en vrouwen dat aan het eind van het boekjaar 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/2020-01-01/#Boek2_Titeldeel8_Afdeling2_Artikel349a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/2020-01-01/#Boek2_Titeldeel8_Afdeling2_Artikel349a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/2020-01-01/#Boek2_Titeldeel8_Afdeling2_Artikel356
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deel uitmaakt van het bestuur en de raad van commissarissen, alsmede van de nader door de 
vennootschap te bepalen categorieën werknemers in leidinggevende functies, de doelen in de vorm 
van een streefcijfer, het plan om deze doelen te bereiken en als één of meer doelen niet zijn bereikt, 
de redenen daarvoor. 

 

Q 

In artikel 187, eerste volzin, wordt na “135b,” ingevoegd: “142b,” en in de tweede volzin wordt na 
“artikelen” ingevoegd: “142b,”. 

 

R 

In artikel 210 lid 5 wordt na “bestuurder” ingevoegd: “of commissaris” en wordt “overige” 
geschrapt. 

 

S 

In Afdeling 7 van titel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 276 

1. Dit artikel is van toepassing op een vennootschap die op twee opeenvolgende balansdata, zonder 
onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, niet heeft voldaan aan ten minste twee 
van de vereisten, bedoeld in artikel 397 leden 1 en 2. 

2. De vennootschap stelt jaarlijks passende en ambitieuze doelen in de vorm van een streefcijfer vast 
om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en, voor zover aanwezig 
dan wel voor zover artikel 142b niet van toepassing is, de raad van commissarissen, alsmede bij 
nader door de vennootschap te bepalen categorieën werknemers in leidinggevende functies, 
evenwichtiger te maken. Indien het bestuur dan wel de raad van commissarissen bestaat uit minder 
dan twee  personen, kan een streefcijfer worden vastgesteld voor beide organen gezamenlijk. 

3. De vennootschap stelt een plan op om de in het vorige lid gestelde doelen te bereiken.  

4. Jaarlijks binnen tien maanden na afloop van het boekjaar, rapporteert de vennootschap aan de 
Sociaal Economische Raad over het aantal mannen en vrouwen dat aan het eind van het boekjaar 
deel uitmaakt van het bestuur en de raad van commissarissen, alsmede van de nader door de 
vennootschap te bepalen categorieën werknemers in leidinggevende functies, de doelen in de vorm 
van een streefcijfer, het plan om deze doelen te bereiken en als één of meer doelen niet zijn bereikt, 
de redenen daarvoor. 

 

ARTIKEL II  
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:  
 
A 
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Artikel 142b vervalt. 
 
B 
Artikel 166 vervalt.  
 
C 
In artikel 187, eerste en tweede volzin, vervalt telkens de toevoeging “142b,”. 
 
D 

Artikel 276 vervalt.  

 

ARTIKEL III 

Vijf jaar na inwerkingtreding wordt de wet geëvalueerd. 

 

ARTIKEL IV 

1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, met uitzondering van 
artikel II dat in werking treedt acht jaar na de datum van inwerkingtreding van de wet. 

2. Onderdelen P en S van artikel I zijn van toepassing met ingang van het boekjaar dat aanvangt op 
of na de datum van inwerkingtreding van de wet. 

 

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 voor Rechtsbescherming, 

 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

 


