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 29 oktober 2011 

De minister van Justitie heeft het wetsvoorstel tot herziening van
personenvennootschappen (vennootschappen onder firma, maatschappen) ingetrokken.
Dit wetsvoorstel met nieuwe spelregels voor firma’s en maatschappen is in 2002
ingediend, de invoering is steeds weer uitgesteld en nu is het definitief van de baan. De
minister heeft tot intrekking besloten omdat ondernemers uit het midden- en klein bedrijf
hem verzekerd hebben dat zij geen behoefte hebben aan de nieuwe
personenvennootschappen, en dat zij bevreesd zijn voor de met de invoering van de wet
gepaard gaande kosten.

De Eerste Kamer heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel tot herziening van
personenvennootschappen medio dit jaar een kritisch voorlopig verslag vastgesteld. De Kamer vindt
de nieuwe regeling te knellend voor bestaande maatschappen en firma’s, en zij voorziet dat
invoering van de nieuwe regels tot onnodige kosten leidt. Verder zet de Eerste Kamer vraagtekens
bij de helderheid, de bruikbaarheid, het nut en noodzaak van de nieuwe regelgeving. Dat is
duidelijke taal voor minister Opstelten van Justitie. Hij heeft het wetsvoorstel heroverwogen en komt
tot de conclusie dat het kan worden ingetrokken.. 
De beoogde nieuwe regeling voor personenvennootschappen heeft tot op heden weinig steun
gekregen van met name ondernemers in het midden- en klein bedrijf. Zij hebben geen behoefte aan
de nieuwe personenvennootschappen en vrezen de ermee gepaard gaande kosten. VNO-NCW en
MKB Nederland hebben dat standpunt recent nogmaals bevestigd. De minister concludeert dat de
primaire doelstelling van de wetgeving - het faciliteren van ondernemers - in het wetsvoorstel
onvoldoende tot zijn recht komt, en trekt het daarom in.

Commentaar
Van uitstel kan dus wel afstel komen. De intrekking van dit wetsvoorstel zat er al geruime tijd aan te
komen. De praktijk ziet er niets in, het voegt weinig toe aan de bestaande juridische infrastructuur
voor MKB-ondernemers, en het kost veel geld om de nieuwe status van openbare vennootschap, al
dan niet met rechtspersoonlijkheid, te verkrijgen. Intrekking is een goede zaak.
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