
Op 23 december 2019 werd het wetsvoorstel tot 
“Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
in verband met het inroepen van een bedenktijd 
door het bestuur van een beursvennootschap” 
gepubliceerd.1 Over de (on)wenselijkheid van de 
aan het bestuur van een beursvennootschap ver-
gunde bedenktijd is reeds het nodige geschreven. 
Daarover wil ik het niet hebben. Ook wil ik het niet 
hebben over de vraag of de voorgestelde toevoe-
ging aan art. 2:129 lid 1 BW – dat bij een beursven-
nootschap onder ‘besturen’ in ieder geval wordt 
begrepen het bepalen van het beleid en de strate-
gie van de vennootschap – nu wel zo’n goed idee is.

Waar ik het wel over wil hebben is wat de wetgever 
in de Memorie van Toelichting welhaast terloops 
met betrekking tot art. 2:129 lid 4 BW opmerkt:2

“Het staat vennootschappen tot op zekere hoogte 

vrij om de algemene vergadering nauwer te 

betrekken bij het bepalen van het beleid. Artikel 

129 lid 4 bepaalt immers dat de statuten kunnen 

bepalen dat het bestuur zich dient te gedragen 

naar de aanwijzingen van een organen van de 

vennootschap die de algemene lijnen van het te 

voeren beleid op nader in de statuten aangegeven 

terreinen betreffen. De invloed van de algemene 

vergadering van naamloze vennootschappen mag 

zich, in tegenstelling tot de algemene vergadering 

van besloten vennootschappen, niet uitstrekken 

tot het geven van concrete instructies aan het 

bestuur.” [onderst. JT].

Hoe nu deze laatste zin te begrijpen? Heeft de 
wetgever hier ‘slechts’ het thans bestaande ver-
schil in bewoording tussen art. 2:129 lid 4 BW en 
art. 2:239 lid 4 BW willen opmerken of zit hier wel-
licht een meer fundamentele gedachte achter met 
als resultante een verschil in de bevoegdheid van 
de algemene vergadering bij de NV en de BV? In 
de literatuur is veelvuldig betoogd dat ook bij de 
NV concrete instructies mogelijk zouden moeten 
zijn en wordt er wel gepleit voor een analoge toe-
passing c.q. reflexwerking van art. 2:239 lid 4 BW 
ten aanzien van art. 2:129 lid 4 BW. Zonder nadere 
toelichting lijken deze pleidooien nu door de wet-
gever te worden afgeserveerd.

Wat zouden de overwegingen van de wetgever 
geweest kunnen zijn? Misschien redeneert de 
wetgever langs de lijnen van De Jongh,3 die: (i) 
gezien de (vaak) korte tijd dat beleggers aandeel-
houder in een (beurs)vennootschap zijn, (ii) zij 
doorgaans op grotere afstand staan, (iii) minder 
kennis van de dagelijkse gang van zaken hebben, 
en (iv) minder betrokken zijn bij de vennootschap 

en de met haar verbonden onderneming, de  
risico’s van een ongewenste beperking van de 
bestuursautonomie zwaarder vindt wegen dan  
het afbakeningsprobleem tussen algemene en 
concrete instructies.

Echter, art. 2:129 lid 4 BW geldt niet alleen voor 
beursvennootschappen. Zou het bij een dergelijke 
gedachtegang dan niet voor de hand liggen om in 
dat artikel een onderscheid te maken tussen 
beursvennootschappen en meer besloten naam-
loze vennootschappen, waarbij voor de laatst-
genoemde categorie vennootschappen concrete 
instructies wel mogelijk worden gemaakt? Een 
vergelijkbaar onderscheid lijkt de wetgever – zij 
het op wat ongelukkige wijze – te beogen met de 
nieuw voorgestelde tekst van art. 2:129 lid 1 BW en 
de toelichting daarop.4

Anderzijds kunnen sinds de inwerkingtreding van 
de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht 
ook besloten vennootschappen een beursnotering 
krijgen. Bij dergelijke beursvennootschappen is op 
grond van het huidige art. 2:239 lid 4 BW een con-
creet instructierecht dan weer wel mogelijk. Be-
staat er dan in de ogen van de wetgever een princi-
pieel verschil tussen de beurs-NV en de beurs-BV 
met betrekking tot het instructierecht of is een 
dergelijke mogelijkheid door de wetgever destijds 
gewoonweg niet voorzien? Of kunnen we bij de 
reeds lang aangekondigde herziening van het NV-
recht ook een wijziging van art. 2:187 BW verwach-
ten waarbij voor de beurs-BV art. 2:129 lid 4 BW 
gaat gelden in plaats van art. 2:239 lid 4 BW (mis-
schien wordt alsdan zelfs wel heel art. 2:239 BW 
vervangen)? Of wordt – zoals met enige regelmaat 
bepleit – art. 2:129 lid 4 BW gelijk getrokken met 
art. 2:239 lid 4 BW en blijkt de opmerking in de 
Memorie van Toelichting er een te zijn zonder die-
pere bedoeling? Wat wordt het met het instructie-
recht bij de naamloze (beurs)vennootschap: con-
creet of algemeen? Wie het weet mag het zeggen…5
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