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Naschrift bij ‘De vereenvoudigde
vastgestelde jaarrekening. De gemiste
kans van (het voorstel van) de
Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013’

In TvOB 2014, afl. 1, p. 23 e.v., hebben Schwarz en Wolf
onder meer betoogd dat het voorgestelde art. 2:210 lid 5
BW in het wetsvoorstel van de Verzamelwet Veiligheid
en Justitie 2013 (de ‘Reparatiewet’), dat een oplossing
moet bieden voor de gesignaleerde problemen die het
thans geldend art. 2:210 lid 5 BW voor de praktijk met
zich brengen, ondoordacht is. Inmiddels blijkt uit de
tweede nota van wijziging dat de minister het voorgestel-
de art. 2:210 lid 5 BW, zoals dat zou luiden in de Repara-
tiewet, heeft ingetrokken. De discussie over dit artikel
gaat het bestek van de Verzamelwet te buiten, zo stelt de
minister. Hij kondigt aan op korte termijn een wetsvoor-
stel in te dienen tot aanpassing van art. 2:210 lid 5 BW,
zo volgt uit de nota naar aanleiding van het verslag
(Kamerstukken II 2013/14, 33771, 7 en 8).
Wij spreken de hoop uit dat de plannen voor aanpassing
van het N.V.-recht, waarin, op basis van het advies van
de Commissie Vennootschapsrecht van 15 juli 2013
(p. 4, sub 6), wordt overwogen een vergelijkbare regeling
van vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening bij
de N.V. in te voeren, aan herbezinning worden onderwor-
pen. Dit spreekt vooral nu in de praktijk, bij de vormge-
ving van het familiebedrijf, naar onze verwachting in
toenemende mate zal worden uitgeweken naar de
rechtsvorm van de N.V.
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