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Geachte heer Hirsch Ballin, 
 
Bij brief van 20 juli 2010 met kenmerk 5658976/10/6 verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de 
“Raad”) advies uit te brengen inzake het Ontwerpbesluit controle op rechtspersonen  (het “besluit”). 
Dit besluit strekt tot uitvoering van het thans bij de Eerste Kamer in behandeling zijnde wetsvoorstel 
wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen in verband 
met het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle 
op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen 
(Kamerstukken 31 948). 
 
Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt.1  
 
Advies 
 
De Raad wil in dit verband wijzen op zijn op 20 november 2008 uitgebrachte advies (kenmerk UIT 
13479 ONTW / RMD) inzake het concept wetsvoorstel tot wijziging van onder meer boek 2 BW en de 
Wet documentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de verklaring van geen bezwaar 
en het verbeteren en uitbreiden van de gegevensverwerking ter voorkoming en bestijding van misbruik 
van rechtspersonen.  
 
Het thans ter advisering voorliggende Ontwerpbesluit controle op rechtspersonen strekt tot uitvoering 
van het hiervoor genoemde wetsvoorstel en geeft geen aanleiding tot het maken van nadere inhoudelijke 
op- en aanmerkingen. 
 

 
1 De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 Wet op de rechterlijke organisatie een wettelijke adviestaak 
met betrekking tot nieuwe wets- en beleidsvoorstellen die gevolgen hebben voor de rechtspraak. De adviezen worden 
vastgesteld na overleg met de gerechten. De Raad voor de rechtspraak is een adviescollege in de zin van artikel 79 en 80 
van de Grondwet. Bij het opstellen van zijn adviezen beoordeelt de Raad de voorgenomen wet- en regelgeving in het 
bijzonder op de gevolgen voor de organisatie en de werklast van de gerechten en op de (praktische) toepasbaarheid en 
uitvoerbaarheid. Rechters zijn bij de behandeling van individuele zaken niet gebonden aan de inhoud van de 
wetgevingsadviezen van de Raad voor de rechtspraak. 
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Indien in een later stadium nog wijzigingen in het ontwerpbesluit worden aangebracht die gevolgen 
hebben voor de rechtspleging dan wordt de Raad graag in de gelegenheid gesteld aanvullend te 
adviseren. De Raad wil, in verband met de gevolgen voor de rechterlijke organisatie, graag op de hoogte 
worden gebracht van het tijdstip van inwerkingtreding van de het besluit. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
mr. J.C. van Dijk 
Lid Raad voor de rechtspraak 
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