Overzicht van
stemmingen in de
Tweede Kamer

afdeling

Inhoudelijke Ondersteuning

aan De leden van de vaste commissie voor
Justitie en Veiligheid

datum 13 oktober 2020

Betreffende wetsvoorstel:
35366
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot
het verbieden van rechtspersonen

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 13 oktober 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.
Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP,
CDA en de ChristenUnie.
Tegen: PVV, PvdD, FVD, Van Haga.

Aangenomen en overgenomen amendementen

Artikel I, onderdeel B
8 → 9 (Van Nispen) over expliciteren dat feitelijk bestuurders worden aangemerkt als
bestuurder
Voorkomen moet worden dat iemand die geen bestuurder of commissaris van een
rechtspersoon mag zijn, omdat een bestuursverbod is opgelegd, toch feitelijk leiding blijft
geven en achter de schermen aan de touwtjes blijft trekken. Om dit te bewerkstelligen
verwijst het voorgestelde artikel 2:20a BW naar artikel 106d lid 1 van de
Faillissementswet. Het komt echter de leesbaarheid en de duidelijkheid ten goede om in
het voorgestelde artikel zelf te expliciteren dat met een bestuurder gelijk wordt gesteld

Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn
d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8 → 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.
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degene die het beleid van de rechtspersoon heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware
hij bestuurder.
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van KootenArissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.

Moties
10 (Van Nispen en Van den Berge) over primair de civielrechtelijke route via de rechter
volgen
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, PVV
en FVD.

