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Bij brief van 29 februari 2008 verzocht de Vaste Commissie voor Justitie
mij u te informeren over de oorzaken van de vertraging bij de
implementatie van twee richtlijnen en een kaderbesluit. Naar
aanleiding hiervan bericht ik u als volgt.
a. Kaderbesluit 2006/783/JBZ van 6 oktober 2006 inzake de toepassing
van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissing tot
confiscatie.
De implementatie van dit kaderbesluit heeft vertraging opgelopen
doordat nader onderzoek wenselijk bleek in verband met de
verhouding tussen de regels van het kaderbesluit en de bestaande
regels op dit terrein in de strafwetgeving. Algehele wijziging van de
Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke
sancties, zoals aanvankelijk voorzien, bleek bij nadere beschouwing
tot een weinig overzichtelijke systematiek te leiden. Inmiddels is
gewerkt aan een andere opzet, hetgeen ertoe heeft geleid dat een
concept-wetsvoorstel gereed is om in april in de ministerraad te
worden behandeld. Dit wetsvoorstel ter implementatie van het
kaderbesluit zal naar verwachting begin juni 2008 bij de Tweede
Kamer kunnen worden ingediend.
b. Richtlijn 2006/68/EG tot wijziging van Richtlijn 77/91/EEG van de
Raad met betrekking tot de oprichting van de naamloze
vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar
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kapitaal
Dit voorstel is op 1 oktober 2007 bij uw Kamer ingediend en heeft
Kamerstuknummer 31 220 gekregen. Nadat op 1 februari 2008 de nota
n.a.v. het verslag met nota van wijziging werd ingediend, ligt het
wetsvoorstel inmiddels gereed voor plenaire behandeling.
c. Richtlijn 2006/46/EG tot wijziging van de richtlijnen 78/660/EEG van
de Raad betreffende de jaarrekening van bepaalde
vennootschapsvormen, 83/349/EEG van de Raad betreffende de
jaarrekening van banken en andere financiële instellingen en
91/674/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de
geconsolideerde jaarrekening van verzekeringsondernemingen.
Deze richtlijn regelt de collectieve verantwoordelijkheid en de
aansprakelijkheid van het bestuur en de raad van commissarissen voor
de financiële verslaggeving en vergroot de transparantie ten aanzien
van niet in de balans opgenomen regelingen en regelingen met
verbonden partijen.
Verder verplicht de richtlijn tot het verschaffen van bepaalde
corporate governance informatie in het jaarverslag, terwijl het systeem
van de code corporate governance vennootschappen ook de
mogelijkheid laat om uit te leggen waarom men een bepaalde
codebepaling niet toepast, het zogenaamde ‘pas toe of leg uit’. U zie
hierover ook het verslag van een schriftelijk overleg van 25 april 2005
naar aanleiding van het BNC-fiche over deze richtlijn (Kamerstukken II
2004/05, 22 112, nr. 372).
De richtlijn vergt aanpassing van de artikelen 2:381 en 2:391, vijfde lid,
BW en van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van
nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. 2004,
747). De richtlijnvoorschriften over gezamenlijke verantwoordelijkheid
van bestuur en raad van commissarissen behoeven geen omzetting.
Verder verhoogt de richtlijn de grensbedragen die gelden voor kleine
en middelgrote rechtspersonen, waardoor meer bedrijven kunnen
profiteren van de vrijstellingen van jaarrekeningvoorschriften.
Nederland heeft zich sterk gemaakt voor deze tussentijdse
aanpassing. Dit deel van de richtlijn is al geïmplementeerd:
overeenkomstig de regeling van artikel 2:398, vierde lid, BW zijn de
nieuwe bedragen bij besluit opgenomen in de artikelen 396, eerste lid,
en 397, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Mede gelet
op de destijds in het verslag door uw Kamer uitgesproken aarzeling
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over de meerwaarde van de door de richtlijn voorgeschreven
informatie en over de wijze waarop informatie die bij ons in de code
corporate governance is opgenomen, moet worden verwerkt, heb ik
voorrang gegeven aan omzetting van die richtlijnvoorschriften
waarvan het bedrijfsleven snel kon profiteren. U zie het besluit van 11
oktober 2006, Stb. 474, in werking getreden 25 oktober 2006. De
nieuwe grensbedragen kunnen worden toegepast sinds de
jaarrekening over boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2006. Het
wetsvoorstel tot uitvoering van de overige voorschriften is inmiddels
aan de Raad van State gezonden.

Ik vertrouw erop u hiermee genoegzaam te hebben geïnformeerd.
De Minister van Justitie,
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