Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
1. Wat is de aanleiding?
Implementatie van Richtlijn 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni
2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale
instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (PbEU 2019, L 186).
2. Wie zijn betrokken?
Besloten vennootschappen, bestuurders en commissarissen van besloten vennootschappen,
aandeelhouders van besloten vennootschappen, notarissen, de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie (KNB), de Kamer van Koophandel.
3. Wat is het probleem?
De Europese Commissie stelt dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen lidstaten wat
betreft de beschikbaarheid van online instrumenten die het ondernemers en
vennootschappen mogelijk maken om met autoriteiten te communiceren over
vennootschapsrechtelijke aangelegenheden. Zo blijkt uit de overwegingen van de richtlijn
dat de oprichting van vennootschappen of de indiening van wijzigingen in documenten en
informatie bij het register in sommige lidstaten uitsluitend kan plaatsvinden in fysieke
aanwezigheid, in sommige lidstaten zowel in fysieke aanwezigheid als online en in andere
lidstaten uitsluitend online.
In Nederland is het nog niet mogelijk om de voor de oprichting benodigde notariële akte
volledig elektronisch te verlijden.
4. Wat is het doel?
De oprichting van vennootschappen en de registratie van hun bijkantoren te
vergemakkelijken en de met registratie gepaard gaan de kosten, tijd en administratieve
lasten te verminderen, met name voor kleine, middelgrote en micro-ondernemingen.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
De uiterste datum waarop de richtlijn moet zijn omgezet in Nederlands recht is 1 augustus
2022. De huidige wet- en regelgeving is niet in overeenstemming met de richtlijn en behoeft
dan ook aanpassing, door onder meer het elektronisch verlijden van een notariële akte voor
de oprichting van een BV mogelijk te maken.
6. Wat is het beste instrument?
De onderwerpen die de richtlijn regelt rechtvaardigen implementatie in de wet (Burgerlijk
Wetboek en Wet op het notarisambt). Voor de implementatie kan op verschillende punten
worden aangesloten bij bestaande wetgeving, maar is op onderdelen aanpassing nodig om
de doelen van de richtlijn mogelijk te maken. Het huidige stelsel gaat ondanks diverse reeds
doorgevoerde digitaliseringsslagen uit van een papieren notariële akte en biedt nog niet de
mogelijkheid tot identificatie van onder meer partijen bij de notariële akte door middel van
elektronische identificatiemiddelen. Bijgaand voorstel past dit aan door te voorzien in een
elektronische notariële akte voor de oprichting van BV’s.

7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Het wetsvoorstel levert naar verwachting geen nalevingskosten op voor het bedrijfsleven.
Voor het notariaat betekent het een aanpassing in de werkwijze indien het gaat om de
oprichting van een BV. Tevens heeft het voorstel gevolgen voor de KNB, waar
uitvoeringstaken zijn belegd. Voor burgers en bedrijven betekent het dat de oprichting van
een BV op elektronische wijze mogelijk wordt, zonder dat partijen en notaris fysiek bijeen
hoeven te komen. De oprichting van een BV wordt daardoor binnen de Europese Unie
makkelijker.

