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35 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en 
de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van 
Richtlijn 2017/828/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot 
wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het 
bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid 
van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132) 

Nr. 7  NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 5 maart 2019 

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

1 

In artikel I, onderdeel D, wordt in het voorgestelde artikel 135b lid 8 «De 
accountant,» vervangen door «Een accountant als». 

2 

In artikel I, onderdeel F, vervalt de eerste zin in het voorgestelde artikel 
167 lid 3. 

3 

In artikel I, onderdeel F, wordt het voorgestelde artikel 169 als volgt 
gewijzigd: 

1. In lid 3 wordt een zin toegevoegd, luidende: Indien er geen raad van 
commissarissen is of geen toepassing is gegeven aan artikel 129a, zijn de 
transacties onderworpen aan de goedkeuring van de algemene 
vergadering. 

2. In de eerste zin van lid 4 wordt «bestuurder of commissaris» 
vervangen door «bestuurder, commissaris of aandeelhouder» en vervalt 
het woord «zelf». 

4 

In artikel I, onderdeel F, wordt het voorgestelde artikel 170 als volgt 
gewijzigd: 

1. «indien de» wordt vervangen door «indien een materiële». 
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2. Na «van de vennootschap» wordt ingevoegd «met een aan de 
vennootschap verbonden partij». 

5 

In artikel I, onderdeel G, komt het voorgestelde artikel 187 als volgt te 
luiden: 

Artikel 187 

Indien aandelen van de vennootschap 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, zijn de artikelen 113 lid 6, 
114 leden 1 en 3, 114a lid 1, 115 lid 2, 117 leden 6, tweede volzin, en 7, 
117a leden 3 en 5, tweede volzin, 117b leden 1 tot en met 4, 117c, 119 
leden 1, derde volzin, 2 en 3, 120 leden 5 en 6, 135 leden 1, eerste en 
tweede volzin, 4 en 9, 135a, 135b, 145 lid 2 en 167 tot en met 170 van 
toepassing in plaats van de artikelen 223 lid 1, 224 leden 1 en 3, 224a lid 1, 
225, 227 lid 5, eerste volzin, 227a lid 3 en 227b. Voor de toepassing van 
artikel 169 lid 4, wordt in plaats van artikelen 129 lid 6, tweede en derde 
volzin, en 140 lid 5, tweede volzin, gelezen artikelen 239 lid 6, tweede en 
derde volzin, en 250 lid 5, tweede volzin. Voor de toepassing van artikel 
169 lid 5, wordt in plaats van artikel 140 lid 1 gelezen artikel 250 lid 1. 

Toelichting  

De voorgestelde wijzigingen zijn van technische aard en worden 
toegelicht in de nota naar aanleiding van het verslag. 

De Minister voor Rechtsbescherming, 
S. Dekker
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