Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl (klik dan
op de tekst “Naar het IAK” in de linker kolom).
1. Wat is de aanleiding?
De Minister voor Rechtsbescherming heeft eerder aangekondigd dat er modernisering van wetgeving van
personenvennootschappen zal plaatsvinden (zie onder meer Kamerstukken 2021-2022, 29752, nr. 15).

2. Wie zijn betrokken?
Ondernemers die een maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap hebben of
wensen te starten.
Vanuit de praktijk is door een werkgroep (Werkgroep Van Olffen) een voorontwerp gemaakt voor nieuwe
wetgeving voor personenvennootschappen. Daarop was het eerste ambtelijk voorontwerp gebaseerd. Naar
aanleiding van de eerdere consultatie is het tweede ambtelijk voorontwerp opgesteld.

3. Wat is het probleem?
De huidige wetgeving rondom personenvennootschappen (de maatschap, vennootschap onder firma en
commanditaire vennootschap) stamt oorspronkelijk uit 1838 en is sterk verouderd. Dit zorgt voor
onduidelijkheid en onnodige kosten voor het bedrijfsleven, en het midden-en kleinbedrijf in het bijzonder.
Zie verder paragraaf 2 MvT.

4. Wat is het doel?
Doel is een moderne toegankelijke regeling die ondernemer faciliteert, passende bescherming biedt aan
schuldeisers en zekerheid aan het handelsverkeer. De verwachting is dat de nalevingskosten voor de
gebruikers afnemen.
Zie verder paragraaf 1 MvT.

5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
De huidige wetgeving is gedateerd en zorgt voor onnodige lasten. Deze problemen kunnen alleen worden
verholpen door middel van een wetswijziging.
Zie verder paragraaf 1 en 2 MvT.

6. Wat is het beste instrument?
Om de huidige wet te actualiseren en aan te passen is wetgeving nodig.

7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Doel – en verwacht gevolg – is een moderne regeling die zorgt voor rechtszekerheid en minder
nalevingskosten voor burgers en bedrijfsleven. Zie ook de paragraaf ‘Gevolgen voor bedrijfsleven en burgers’
in de MvT.

