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Amsterdam, 7 mei 2009

Betreft: Wetsvoorstel 'Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek' (Wetsvoorstel
31065, herziening van het personenvennootschapsrecht), reactie van het
NIVRA, de NOvAA, de NOB, het RB en SRA met betrekking tot de
ingangsdatum

Geachte leden van de Commissie,

Op 27 maart jl. publiceerde de minister-president een lijst met wetsvoorstellen aan de Eerste en
Tweede Kamer, waarin een opsomming werd gegeven van de wetsvoorstellen die het Kabinet
vóór het zomerreces zou willen behandelen. Op deze lijst komt ook het Wetsvoorstel
'Invoeringswet personenvennootschap' voor (wetsvoorstel 31065). Dit wetsvoorstel moet
daartoe nog wel worden goedgekeurd in zowel Tweede als Eerste Kamer. De Vaste
Kamercommissie voor Justitie van de Eerste Kamer heeft inmiddels aangegeven dat zij afronding
van de behandeling van dit wetsvoorstel - gezamenlijk met het wetsvoorstel 28746 Vaststelling
van titel 7.13 BW - voor het zomerreces 2009 niet realistisch acht. Er bestaat desondanks een
gerede kans dat opgemeld wetsvoorstel op enig moment vóór 1 januari 2010 in werking treedt.

Wij willen er voor pleiten dat gekozen wordt voor een praktische ingangsdatum, in dit geval voor
1 januari 2010. Dat leidt voor belastingplichtigen tot de minste complicaties. Het bedrijfsleven
tracht zich op dit moment zo goed mogelijk aan te passen aan de nieuwe wetgeving, bijvoorbeeld
door een wijziging van de rechtsvorm. Als de overgrote meerderheid van de bedrijven die een
reorganisatie overwegen bij de afsluiting van het boekjaar zou kunnen aansluiten, zou dat een
enorme verlichting betekenen.

Ondergenoemde organisaties adviseren dan ook dringend om dit wetsvoorstel op 1 januari 2010
in werking te laten treden.
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Een afschrift van deze brief is heden verzonden aan de staatssecretaris van Financiën. Een
gelijkluidende brief is verzonden aan van de Vaste Commissie voor Justitie met afschrift aan de
minister van Justitie.

Uiteraard zijn bovengenoemde organisaties gaarne bereid het bovenstaande nader toe te lichten.

Hoogachtend,

Het NIVRA,
namens deze

de heer G.A.
Algemeen Directeur
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mr. drs. S.A.W.J. Strik
voorzitter Commissie Wetsvoorstellen
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voorzitter
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