
Inleiding

Op 1 oktober 2007 is het wetsvoorstel1 houdende uitvoe-
ring van de Europese Richtlijn 2006/68/EG2 (hierna: de
Wijzigingsrichtlijn) ingediend bij de Tweede Kamer. Het
wetsvoorstel brengt een aantal wijzigingen mee met be-
trekking tot de kapitaalbescherming voor zowel beurs-
genoteerde als niet-beursgenoteerde NV’s. De Wijzigings-
richtlijn dient op 15 april 2008 te zijn geïmplementeerd in
de Nederlandse wetgeving.

De Wijzigingsrichtlijn beoogt vereenvoudiging en
modernisering van de Tweede Richtlijn.3 De Tweede
Richtlijn is geschreven om de belangen van zowel deelne-
mers in vennootschappen als de belangen van derden te
beschermen met betrekking tot de oprichting van vennoot-
schappen, alsmede de instandhouding en wijziging van hun
kapitaal.4 De voorgestelde wijzigingen beogen een vereen-
voudiging te brengen op de volgende punten:
1. de inkoop van eigen aandelen;
2. de regels inzake financiële steunverlening aan derden;
3. de regeling aangaande inbrengcontrole bij inbreng in

natura;
4. de Nachgründungsregeling; en
5. de verzetregeling voor schuldeisers bij kapitaalvermin-

dering.

Ik merk op dat wordt gewerkt aan een bredere herziening
van de Tweede Richtlijn. Aan de wijzigingen op de hiervoor
genoemde punten werd echter door de Europese Commis-
sie prioriteit toegekend.

In dit artikel zullen de belangrijkste wijzigingen wor-
den besproken met betrekking tot de inkoop van eigen
aandelen, financiële steunverlening en inbreng in natura.
Daarbij zal worden ingegaan op de eventuele haken en
ogen die aan deze wijzigingen kleven, en op de vraag of de
wijzigingen in de praktijk inderdaad tot de gewenste ver-
soepeling zullen leiden.

Inkoop van eigen aandelen

Het in artikel 2:98 lid 2 BW opgenomen vereiste dat inkoop
van eigen aandelen slechts mogelijk is tot maximaal een 

tiende van het geplaatste kapitaal, zal komen te vervallen.5

In plaats hiervan wordt in artikel 2:64 BW (nieuw) de
ondergrens gesteld dat ten minste één aandeel, anders dan
voor rekening van de vennootschap, moet worden gehouden
door een derde (niet zijnde een dochtermaatschappij). Hier-
door wordt voorkomen dat inkoop en intrekking door mid-
del van het zogenoemde cascadesysteem6 moet verlopen.
Op deze wijze wordt aan vennootschappen maximale flexi-
biliteit geboden bij herstructurering van hun kapitaal. Mis-
bruik van de regeling hoeft niet te worden gevreesd, aan-
gezien inkoop niet ten koste mag gaan van het gebonden
vermogen en de aandeelhouders ook nog bereid moeten
zijn hun aandelen aan te bieden aan de vennootschap. In-
gevolge de memorie van toelichting (MvT) is niet gekozen
voor een maximumpercentage van bijvoorbeeld 50%,
omdat een dergelijk percentage een willekeurig karakter
heeft en net als onder de huidige regeling zou kunnen wor-
den omzeild door eenmaal ingekochte aandelen in te trek-
ken.7

Voor de praktijk zal de regeling een belangrijke versoe-
peling zijn,8 aangezien de inkoopprocedure de laatste jaren
veelvuldig wordt gebruikt, vaak om een teveel aan kasgeld
uit de onderneming terug te geven aan de aandeelhouders.
Zo hebben in de laatste jaren grote inkoopprogramma’s
plaatsgevonden bij beursgenoteerde ondernemingen als
TNT, Shell, Ahold, KPN en DSM. Het aanhouden van veel
kasgeld in een onderneming is immers, in verband met de
opkomst van durfinvesteerders, niet zonder risico, aldus de
MvT.

Niet ten koste van gebonden vermogen

Het vereiste dat een inkoop van eigen aandelen niet ten kos-
te mag gaan van het gebonden vermogen, is gehandhaafd.
Ondanks dat de Wijzigingsrichtlijn hiertoe niet verplicht, 
is hieraan toegevoegd dat bij berekening van het eigen ver-
mogen rekening dient te worden gehouden met leningen die
zijn verstrekt in het kader van financiële steunverlening,
waarop ik hierna verder zal ingaan. Aangezien dit vereiste,
ingevolge artikel 2:98c lid 2b en 3 BW (nieuw), ook geldt bij
de berekening van het eigen vermogen in het kader van
financiële steunverlening, draagt dit vereiste bij aan de con-
sistentie van de regeling.
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Een overzicht van enkele wijzigingen in 
de kapitaalbescherming bij de NV

5. De grens van een tiende van het geplaatste kapitaal is gehandhaafd in
art. 2:98a lid 3 en 2:98d lid 3 BW.

6. Waarover meer in: R.A.F. Timmermans, Civielrechtelijke aspecten
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Duur machtiging; mogelijkheid tot beperken 
of uitsluiten inkoop in statuten

In artikel 2:98 lid 4 BW (nieuw) is opgenomen dat de mach-
tiging van de algemene vergadering van aandeelhouders
aan het bestuur voor ten hoogste vijf jaar in plaats van acht-
tien maanden kan worden verleend. Dit betekent dat het
verlenen van een machtiging tot inkoop van eigen aandelen
aan de directie of de raad van bestuur niet elk jaar hoeft te
worden geagendeerd voor de algemene vergadering van
aandeelhouders, zoals nu gebruikelijk is bij beursgenoteer-
de NV’s.

Daarbij komt het vereiste dat de statuten inkoop van
eigen aandelen uitdrukkelijk moet toelaten, te vervallen. In
plaats daarvan is opgenomen in artikel 2:98 lid 4 BW
(nieuw) dat de statuten de mogelijkheid tot verkrijging van
eigen aandelen door de vennootschap kunnen beperken of
uitsluiten. 

Aanvullende voorwaarden

De Wijzigingsrichtlijn biedt de mogelijkheid om aanvullen-
de voorwaarden te stellen aan de inkoop van eigen aan-
delen. Deze uitputtend in de Wijzigingsrichtlijn opgeno-
men voorwaarden zijn:9

1. het invoeren van een limiet voor inkoop eigen aandelen
van ten hoogste 10% van het geplaatste kapitaal;

2. de verplichting om in de statuten een maximumaantal te
verkrijgen aandelen te bepalen;

3. extra informatie- en kennisgevingsverplichtingen voor
de vennootschap;

4. de verplichting tot het intrekken van ingekochte aan-
delen en voor het bedrag van de nominale waarde van de
ingetrokken aandelen een niet-uitkeerbare reserve aan
te houden; en 

5. inkoop slechts toestaan indien het voldoening van
schuldeisers onverlet laat. 

Door het opnemen van deze voorwaarden zou de regeling
strenger kunnen worden. De minister van Justitie heeft er
daarom voor gekozen om deze aanvullende voorwaarden
niet in het wetsvoorstel op te nemen. Aangezien het wets-
voorstel een versoepeling beoogt, is dat mijns inziens een
terechte keuze. Het laat overigens onverlet dat een vennoot-
schap er zelf voor kan kiezen om de regeling nader aan te
scherpen in de statuten.

Financiële steunverlening

De Wijzigingsrichtlijn maakt het voor de lidstaten mogelijk
om, zoals nu al bij de BV mogelijk is, onder bepaalde voor-
waarden financiële steunverlening in de vorm van een
lening toe te staan. Om een lening in het kader van finan-
ciële steunverlening te mogen verstrekken, dient het bestuur
van de vennootschap een daartoe strekkend besluit te
nemen en moet aan een viertal voorwaarden worden vol-
daan. Ten eerste dient de lening tegen billijke voorwaarden

te worden verstrekt. Ten tweede mag de lening niet ten kos-
te gaan van het gebonden vermogen, waarbij met alle vor-
men van uitkeringen aan aandeelhouders rekening moet
worden gehouden. Hoewel de Wijzigingsrichtlijn hiertoe
niet verplicht, draagt dit wel bij aan de consistentie van de
regeling. Ten derde dient de partij waaraan de lening wordt
verstrekt, kredietwaardig te zijn. Volgens de Wijzigings-
richtlijn dient de vennootschap ‘nauwgezet onderzoek’ te
doen naar deze kredietwaardigheid. De vraag is hoever men
dient te gaan om de kredietwaardigheid van een partij te
onderzoeken. Hierbij kan worden gedacht aan controle van
de jaarrekening van de betreffende partij of het verlangen
van een bankgarantie. Ten slotte dient de prijs, waarvoor de
aandelen door een derde worden verkregen of genomen met
behulp van de lening, billijk te zijn. 

Gevolgen niet-naleving voorwaarden

De Wijzigingsrichtlijn en het wetsvoorstel bepalen niet wat
het gevolg is van het niet naleven van bovengenoemde
voorwaarden. In de MvT wordt in dit kader wel genoemd
aansprakelijkheid van het bestuur jegens de vennootschap
op grond van artikel 2:9 BW10 en aansprakelijkheid jegens
derden op grond van artikel 6:162 BW. Bij toepassing van
deze artikelen zal de steuntransactie als zodanig niet aan-
tastbaar zijn. Dit is anders indien de tegenstrijdig-belang-
regeling van artikel 2:146 BW van toepassing is en een
bestuurder de beperking van zijn vertegenwoordigings-
bevoegdheid niet in acht neemt. 

Voorafgaande goedkeuring

In artikel 2:98c lid 5 BW (nieuw) is het uit de Wijzigings-
richtlijn voortvloeiende vereiste opgenomen dat voor het
verstrekken van een lening in het kader van financiële
steunverlening voorafgaande goedkeuring van de algemene
vergadering van aandeelhouders nodig is. Het verlenen van
een algemene goedkeuring bij voorbaat is blijkens de MvT
niet mogelijk.11 Het idee hierachter is dat een besluit tot het
aangaan van een steuntransactie extra gevoelig kan liggen
ten opzichte van andere financiële transacties en de alge-
mene vergadering van aandeelhouders daarom haar besluit
altijd moet kunnen baseren op een gedetailleerd voorstel
over de betreffende steuntransactie. Het is de vraag of het
uitsluiten van een algemene goedkeuring bij voorbaat de
procedure niet onnodig ingewikkeld maakt. 

Het vereiste van de voorafgaande goedkeuring kan een
vennootschap ervan weerhouden een steuntransactie aan te
gaan, voornamelijk wanneer er meerdere aandeelhouders in
het spel zijn. Het kost immers tijd om een algemene ver-
gadering bijeen te roepen, hetgeen onwenselijk is aangezien
– zoals Schutte-Veenstra12 opmerkt – veel financierings-
transacties tijdkritisch zijn en gevoelige informatie bevatten. 
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Op het bestuur rust voorts de verplichting om een rapport
op te maken waarin melding moet worden gemaakt van de
reden voor het verstrekken van de lening, het voor de ven-
nootschap daaraan verbonden belang, de voorwaarden
waartegen de lening zal worden verstrekt, de koers waar-
tegen de aandelen door de derde zullen worden genomen
of verkregen, en de aan de lening verbonden risico’s voor
de liquiditeit en de solvabiliteit van de vennootschap. Dit
rapport dient aan de aandeelhouders te worden gezonden
en te worden gedeponeerd bij het handelsregister. De ver-
plichting om – vaak gevoelige – informatie openbaar te
moeten maken zal de regeling minder aantrekkelijk maken.
De regeling zal door bovengenoemde vereisten voorname-
lijk aantrekkelijk zijn voor steuntransacties binnen een
concern.

Termijn

In het wetsvoorstel is geen termijn opgenomen waarbinnen
de steuntransactie dient te zijn geëffectueerd, nadat de al-
gemene vergadering van aandeelhouders daarvoor goed-
keuring heeft verleend. Indien hier een lange periode tussen
zit, kunnen de gegevens van het rapport, waarop de alge-
mene vergadering van aandeelhouders haar besluit heeft
gebaseerd, achterhaald zijn. Het opnemen van een termijn
zou derhalve in het belang van de aandeelhouders zijn. De
bepaling van artikel 2:98c lid 3 BW (nieuw) dat een steun-
transactie niet is toegestaan indien een boekjaar meer dan
zes maanden is verstreken zonder dat een jaarrekening is
vastgesteld, is niet afdoende. Een oplossing zou, mijns
inziens, kunnen zijn dat in de statuten een termijn opge-
nomen wordt. 

Tegenstrijdig belang

Uit de Wijzigingsrichtlijn vloeit de verplichting voor de
lidstaten voort om voor adequate waarborgen te zorgen ter
voorkoming van tegenstrijdig belang bij steuntransacties.
Van tegenstrijdig belang kan sprake zijn indien een
bestuurder van de vennootschap of van de moedermaat-
schappij als wederpartij optreedt. De bestuurder dient
hierbij een ‘persoonlijk belang’ te hebben.13 In de MvT is
opgemerkt14 dat de Nederlandse wetgeving reeds aan dit
vereiste voldoet met de norm van artikel 2:140 BW, dat
commissarissen zich bij de uitoefening van hun taak dienen
te richten op het belang van de vennootschap en de daar-
mee verbonden onderneming, welke norm van overeen-
komstige toepassing is op bestuurders,15 de tegenstrijdig-
belangregeling van artikel 2:146 BW en het algemene ar-
tikel 2:9 BW. Indien bestuurders van de vennootschap of
van de moedermaatschappij een steuntransactie aangaan
met de vennootschap en die transactie van enige betekenis
is en niet onder normale marktvoorwaarden verricht, geldt
voorts de verplichting om in de toelichting op de jaar-

rekening melding te maken van een dergelijke transactie.16

Dit is echter slechts een controle achteraf: de steuntrans-
actie is niet aantastbaar.

Inbrengcontrole bij inbreng in natura

Onder de huidige regeling geldt een verplichte inbreng-
controle bij inbreng in natura. Van deze inbrengcontrole,
bestaande uit het opmaken van een beschrijving van de
inbreng waarover een accountant een verklaring dient af
te leggen, kan in bepaalde gevallen worden afgeweken in-
gevolge de artikelen 2:94a en 2:94b BW (nieuw). Uitgangs-
punt voor deze uitzonderingsmogelijkheden is dat er een
duidelijk referentiepunt is voor de waardering van de
inbreng in natura. 

Inbreng in natura bij oprichting

In de Wijzigingsrichtlijn is bepaald dat de inbrengcontrole
niet behoeft te worden toegepast indien het bestuur hiertoe
besluit. Aangezien bij inbreng in natura bij oprichting nog
geen sprake is van een bestuur, is in artikel 2:94a lid 3 BW
(nieuw) opgenomen dat in de akte van oprichting moet wor-
den bepaald dat wordt afgezien van de inbrengcontrole.
Hieruit blijkt dan de instemming van de oprichters met het
afzien van de inbrengcontrole. In de MvT is opgemerkt dat
de notaris zal controleren of de uitzondering op de accoun-
tantsverklaring is toegelaten. Dit brengt een zware verant-
woordelijkheid voor de notaris met zich.

Voorwaarden voor afzien inbrengcontrole

Slechts in drie gevallen kan ingevolge artikel 2:94a lid 3
BW (nieuw) worden afgezien van de inbrengcontrole. Ten
eerste is dat ten aanzien van inbreng van effecten of van in-
strumenten die gewoonlijk op de geldmarkt worden ver-
handeld,17 ten tweede ten aanzien van inbreng anders dan in
geld die reeds is gewaardeerd door een onafhankelijk per-
soon, en ten derde ten aanzien van inbreng anders dan in
geld waarvan de waarde kan worden afgeleid uit een vastge-
stelde en door een accountant gecontroleerde jaarrekening
over het laatste boekjaar dat aan de inbreng voorafgaat. In-
gevolge het wetsvoorstel mag dit ook een jaarrekening zijn
van een andere vennootschap dan die van de vennootschap
waarin wordt ingebracht.

Indien de inbreng in natura reeds is gewaardeerd door
een onafhankelijk persoon, dient deze persoon blijkens zijn
opleiding en werkzaamheid deskundig te zijn. Niet is ver-
eist dat deze persoon formeel is aangewezen van overheids-
wege, aldus de MvT, slechts dat deze persoon in de praktijk
wordt erkend als deskundige. Dit is mijns inziens terecht nu
de Wijzigingsrichtlijn een uitzondering beoogt op het onder
de Tweede Richtlijn geldende vereiste van een door de
overheid of rechter aangewezen deskundige. Uit de MvT
volgt dat een deskundige als bedoeld in artikel 2:94a lid 3
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16. Verplichting die voortvloeit uit richtlijn 2006/46/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 14 juni 2006 tot wijziging van de Vierde en
Zevende richtlijn vennootschapsrecht (PbEU L 224).

17. Vgl. art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.

Dit artikel uit Vennootschap & Onderneming is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



sub b BW (nieuw) slechts een deskundige kan zijn uit een
van de EU-lidstaten die voldoen aan de eisen die voort-
vloeien uit de gewijzigde Tweede Richtlijn.18 Hiermee
wordt de regeling enigszins beperkt. Indien bijvoorbeeld
een Amerikaans bedrijfspand dat gewaardeerd is door een
Amerikaanse makelaar, wordt ingebracht in een NV, zal dus
niet van de uitzondering op de inbrengcontrole gebruik
kunnen worden gemaakt.

Verplichting tot herwaardering 
door oprichters of bestuurders

In artikel 2:94a lid 4 BW (nieuw) is een vangnet opge-
nomen indien wordt afgezien van de inbrengcontrole en
vóór de oprichting bekend wordt dat de waarde van de
inbreng als gevolg van uitzonderlijke of nieuwe bijzonde-
re omstandigheden aanzienlijk zal zijn gewijzigd op de
dag van de inbreng. Indien hiervan sprake is, zullen de
oprichters alsnog de inbrengcontrole moeten toepassen.
Wordt in de periode tussen de oprichting en de inbreng
bekend dat sprake is van een aanzienlijke wijziging van de
waarde zoals voornoemd, dan is het bestuur verplicht als-
nog de inbrengcontrole toe te passen. 

Opvallend is dat in het wetsvoorstel wordt gesproken
van een aanzienlijke wijziging en niet van een aanzien-
lijke daling zoals in artikel 2:94a lid 2 BW, waardoor ook
een stijging van de waarde van de inbreng onder omstan-
digheden kan leiden tot een verplichting tot toepassing
van de inbrengcontrole. Aangezien een stijging van de
waarde van de inbreng, mijns inziens, voor niemand tot
een benadeling kan leiden, vraag ik mij af wat de gedach-
te hierachter is. In de MvT wordt hier geen toelichting op
gegeven.

Het wetsvoorstel voorziet niet in een sanctie indien
oprichters of bestuurders onterecht niet tot herwaardering
overgaan. Volgens de MvT is in een dergelijk geval sprake
van onzorgvuldig handelen van het bestuur ten opzichte
van de vennootschap, waardoor de bestuurders op grond
van artikel 2:9 BW aansprakelijk zijn jegens de vennoot-
schap. In geval van faillissement is artikel 2:138 BW van
toepassing. Voornoemde artikelen zijn volgens de MvT
van overeenkomstige toepassing op de oprichters.19

Openbaarmakingsverplichting

In artikel 2:94a lid 5 BW (nieuw) is de verplichting op-
genomen voor de vennootschap om een verklaring bij het
handelsregister te deponeren nadat de inbreng is geëffec-
tueerd. De inhoud van deze verklaring komt overeen met de
beschrijving van artikel 2:94a lid 1 BW, met dien verstande
dat ook moet worden vermeld dat zich geen nieuwe
omstandigheden hebben voorgedaan ten opzichte van de
oorspronkelijke waardering. Het is, mijns inziens, de vraag
wat de toegevoegde waarde is van een dergelijke verklaring

die moet worden gedeponeerd bij het handelsregister.20 De
inbreng is immers een aangelegenheid tussen de vennoot-
schap en de aandeelhouders. De aandeelhouders zijn reeds
bekend met deze verklaring, aangezien zij deze in hun hoe-
danigheid van oprichters hebben ondertekend. Bovendien
levert deze verklaring een extra handeling op voor de
oprichters die zij na de oprichting dienen te verrichten. 

In verband met de wijziging van artikel 2:94a BW is
ook artikel 2:69 BW aangepast in het wetsvoorstel. Inge-
volge het laatstgenoemde artikel zijn bestuurders (onder
andere) hoofdelijk aansprakelijk voor rechtshandelingen
verricht in het tijdvak voordat het gestorte deel van het
geplaatste kapitaal ten minste het minimumkapitaal be-
draagt of op het bij de oprichting geplaatste kapitaal ten
minste een vierde van de nominale waarde is gestort. Arti-
kel 2:69 lid 3 BW (nieuw) bepaalt dat deze hoofdelijke
aansprakelijkheid niet geldt indien het bestuur alsnog is
overgegaan tot toepassing van de inbrengcontrole en
onverwijld daarna de stortingen heeft opgevraagd die
nodig zijn om wel aan deze stortingsvereisten te kunnen
voldoen.

Inbreng in natura na oprichting

Voor inbreng in natura na oprichting gelden dezelfde uit-
zonderingsmogelijkheden op de inbrengcontrole als op-
genomen in artikel 2:94a BW (nieuw), met dien verstande
dat het bestuur dient te besluiten tot het afzien van de
inbrengcontrole. Voorts is het aanvullende vereiste opge-
nomen in artikel 2:94b lid 4 BW (nieuw) dat de vennoot-
schap uiterlijk op de achtste dag vóór de dag van de inbreng
een aankondiging dient te deponeren bij het handelsregis-
ter met informatie over de inbreng in natura. In de aankon-
diging dient onder andere te worden opgenomen een
beschrijving van de (waarde van de) inbreng, de toegepas-
te waarderingsmethoden, de namen van de inbrengers en
de datum waarop het besluit tot uitgifte van aandelen waar-
op zal worden ingebracht, zal worden genomen. Dit mede
in verband met de verzetmogelijkheid voor aandeelhou-
ders van artikel 2:94b lid 5 BW (nieuw), waarover hierna.

Nu ingevolge artikel 2:94 lid 2 BW een inbreng in natu-
ra niet kan plaatsvinden zonder voorafgaande goedkeuring
van de algemene vergadering van aandeelhouders van de
vennootschap en dus de aandeelhouders in de regel op de
hoogte zullen zijn van de aanstaande inbreng in natura, is
de vraag of de verplichting van de aankondiging niet tot
onnodige vertraging zal leiden. Aangezien bij veel beurs-
genoteerde NV’s in de statuten wordt bepaald dat het
bestuur zonder voorafgaande goedkeuring van de algeme-
ne vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot
inbreng in natura, lijkt deze bepaling toch van pas te
komen. Omdat echter geen verplichting is opgenomen tot
bekendmaking van de aankondiging die is gedeponeerd bij

18. Zie Kamerstukken II 2007/08, 31 220, nr. 3, p. 9.
19. Zie ook: Van Schilfgaarde/Winter, Van de BV en de NV, Deventer: 

Kluwer 2006, p. 70.
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20. Vgl. Commissie vennootschapsrecht, Advies over het wetsvoorstel
inzake de vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht, Onder-
nemingsrecht 2007-1, p. 16.
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het handelsregister in een dagblad, zal het nut hiervan
beperkt zijn. Het zal voorts ten koste gaan van de snelheid
van de procedure.

Verzoek tot herwaardering door aandeelhouders 

In geval van inbreng in natura na oprichting is in artikel
2:94b lid 5 BW (nieuw) de mogelijkheid opgenomen voor
aandeelhouders om een herwaardering te verzoeken aan het
bestuur. Indien een dergelijk verzoek wordt gedaan, dient
het bestuur alsnog de inbrengcontrole toe te passen. Om een
verzoek tot herwaardering te kunnen doen, dient een aan-
deelhouder op het moment van het indienen daarvan alleen
of tezamen met een andere aandeelhouder ten minste 5%
van het geplaatste kapitaal te vertegenwoordigen, zoals dat
voor het besluit tot uitgifte luidde. Het heeft derhalve geen
nut om het belang van de betreffende aandeelhouder(s) te
verwateren na het besluit tot uitgifte van aandelen.

Aandeelhouders hebben geen recht om een herwaarde-
ring te vragen indien de inbreng bestaat uit effecten of geld-
marktinstrumenten, omdat de waarde van een dergelijke
inbreng op grond van de koers eenvoudiger en objectiever is
vast te stellen. Het lijkt mij wenselijk dat aandeelhouders
ook in dit geval een herwaardering kunnen afdwingen.

Waarborgen ter naleving procedure

In de Wijzigingsrichtlijn is voor de lidstaten de verplichting
opgenomen om maatregelen te treffen teneinde te waarbor-
gen dat de procedure, die is voorgeschreven voor inbreng in
natura zonder inbrengcontrole, wordt nageleefd. Schutte-
Veenstra21 heeft in dat kader voorgesteld een rechterlijke
instantie aan te wijzen waar minderheidsaandeelhouders
hun actie kunnen instellen. In het wetsvoorstel zijn geen
specifieke maatregelen getroffen voor dit geval en ook in de
MvT is hieraan geen aandacht besteed. Mijns inziens zal
artikel 2:9 BW van toepassing kunnen zijn, indien de proce-
dure niet juist wordt nageleefd, en bestaat de mogelijkheid
voor aandeelhouders in een dergelijk geval een enquête-
verzoek in te stellen op grond van artikel 2:344 e.v. BW.

Nachgründung en splitsing

In het wetsvoorstel zijn de uitzonderingsmogelijkheden op
de inbrengcontrole, zoals hiervoor beschreven, van over-
eenkomstige toepassing verklaard op de Nachgründungs-
regeling. De uitzonderingsmogelijkheden op de inbreng-
controle gelden niet voor de verplichte inbrengcontrole bij
splitsing ingevolge artikel 2:334bb BW (nieuw).

Tot slot

De voorgestelde wijzigingen in het wetsvoorstel brengen
nieuwe mogelijkheden mee voor de NV. De gewijzigde re-
geling voor inkoop van eigen aandelen kan met recht een
versoepeling worden genoemd. Ook de nieuwe regels voor
inbreng in natura en steuntransacties zijn een versoepeling
ten opzichte van de huidige regels, al is hier wel een aantal

(wellicht onaantrekkelijke) extra vereisten aan verbonden.
In de praktijk zal moeten blijken of deze vereisten zullen
afdoen aan de aantrekkelijkheid van de nieuwe regels. Of
het oordeel in de praktijk positief zal zijn, kan wellicht wor-
den afgemeten aan de populariteit van de NV, nu de Wijzi-
gingsrichtlijn eerder in de Nederlandse wetgeving dient te
zijn geïmplementeerd dan dat de flexibele BV zijn intrede
zal doen.

Mr. C.M.J.S. Horsten
Allen & Overy
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21. Schutte-Veenstra 2006, p. 609.
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