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1. Inleiding

Op 21 april 2022 is het wetsvoorstel Digitale 

Oprichting B.V. (Wetsvoorstel DOBV) bij de Tweede 

Kamer ingediend.1 Het Wetsvoorstel DOBV dient ter 

implementatie van de Richtlijn (EU) 2019/1151 met 

betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en 

processen in het kader van het vennootschapsrecht 

(Richtlijn (EU) 2019/1151).2 Deze richtlijn voorziet 

in procedures waarmee de oprichting van bepaalde 

vennootschappen in de Europese Unie (EU) volledig 

online kan worden verricht en bevat een verplichting voor 

lidstaten van de EU om dergelijke procedures mogelijk 

te maken. Het Wetsvoorstel DOBV is op dit moment in 

behandeling bij de Tweede Kamer.

Door de invoering van het Wetsvoorstel DOBV zal het 

onder bepaalde voorwaarden mogelijk worden om een 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

naar Nederlands recht (B.V.) volledig online op te richten 

door middel van een elektronische notariële akte die 

derhalve ook in een elektronische omgeving door de 

notaris wordt gepasseerd.

In deze editie van Genoteerd bespreken wij de inhoud 

van het Wetsvoorstel DOBV en de mogelijkheden tot 

toepassing daarvan.

2. Theorie: het Wetsvoorstel 
DOBV

Het uitgangspunt van de Richtlijn (EU) 2019/1151 en 

het Wetsvoorstel DOBV is om zoveel mogelijk aan 

te sluiten bij bestaande wetgeving. De Nederlandse 

wetgever heeft er daarom voor gekozen om de rol van 

de notaris bij de oprichting van een B.V. in stand te 

laten, met dien verstande dat het mogelijk wordt om het 

proces van oprichting volledig online te doorlopen en de 

oprichtingsakte op elektronische wijze te verlijden.

1 Kamerstukken II 2021/22, 36 085, Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt in verband met de implementatie 

van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het 

gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (PbEU 2019, L 186).

2 Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het 

gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (PbEU 2019, L 186).

3 Artikel 2:175 BW.

4 Artikel 2:175a (nieuw) BW.

5 Artikel 2:175a lid 2 (nieuw) BW.

6 Overweging 18 van Richtlijn (EU) 2019/1151.

De mogelijkheid tot online oprichting van een B.V. is 

in aanvulling op en niet in plaats van de bestaande 

procedure met verschijning in persoon (danwel bij 

schriftelijke volmacht) voor de notaris.

Het Wetsvoorstel DOBV voorziet in de wijziging van 

twee wetten: 

i. in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt 

geregeld dat een B.V. kan worden opgericht bij 

elektronische notariële akte; en

ii. in de Wet op het notarisambt worden de voorschriften 

en procedures voor de online oprichting en de (formele) 

vereisten aan de elektronische notariële akte verder 

uitgewerkt.

Hierna volgt een korte bespreking van de belangrijkste 

wijzigingen.

2.1 Wijziging Boek 2 Burgerlijk Wetboek
Titel 5 van Boek 2 BW bevat de regels over de oprichting 

van een B.V. In Titel 5 BW wordt een aantal nieuwe 

bepalingen toegevoegd.

2.1.1 Oprichting

Op grond van het huidige BW wordt een B.V. opgericht 

bij notariële akte. 3 In het kader van het Wetsvoorstel 

DOBV wordt een nieuw artikel ingevoegd waarvan lid 1 als 

volgt luidt: “Een vennootschap kan worden opgericht bij 

elektronische notariële akte door een of meer onderdanen 

van een lidstaat van de Europese Unie.”. 4

In dit nieuwe artikel is voorts opgenomen dat voor de 

elektronische notariële akte van oprichting gebruik kan 

worden gemaakt van een modelakte van oprichting.5 In de 

Richtlijn (EU) 2019/1151 is namelijk de verplichting voor 

lidstaten opgenomen om een modelakte van oprichting 

beschikbaar te stellen via een online informatieportaal, met 

als gedachte dat het daarmee eenvoudiger wordt voor 

(midden- en klein)bedrijven om op te starten.6 Het bestuur 

van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) 

heeft hier een modelakte voor opgesteld. 
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Deze modelakte kan voor de oprichting van een B.V. 

via de online procedure worden gebruikt maar dat is 

niet verplicht; in overleg met de betrokken notaris kan 

de elektronische notariële akte van oprichting worden 

vormgegeven zoals de oprichter dat wenst.

Daarnaast bevat dit voorgestelde wetsartikel extra 

waarborgen tegen fraude bij de online oprichting van 

B.V.’s: 7 de beoogde bestuurder of commissaris van 

de online op te richten B.V. dient te verklaren of aan 

hem of haar een bestuursverbod is opgelegd in een 

andere lidstaat op gronden die vergelijkbaar zijn met de 

Nederlandsrechtelijke gronden voor het opleggen van 

een bestuursverbod (zoals bijvoorbeeld in het geval een 

bestuurder tenminste tweemaal eerder verwijtbaar was 

betrokken bij het faillissement van een rechtspersoon8). 

Indien daarvan sprake is kan de beoogde bestuurder of 

commissaris niet worden benoemd.

2.1.2 Engelse taal

Op grond van het huidige BW wordt de oprichtingsakte 

van een B.V. verleden in de Nederlandse taal.9 In het kader 

van het Wetsvoorstel DOBV wordt een nieuwe bepaling 

ingevoegd op grond waarvan de oprichtingsakte van een 

online op te richten B.V. in de Engelse taal kan worden 

verleden.10 Deze bepaling geldt niet voor de huidige, 

fysieke oprichtingsprocedure waarbij de oprichtingsakte 

slechts in de Nederlandse taal mag worden verleden 

(derhalve ook nog na de inwerkingtreding van het 

Wetsvoorstel DOBV).

In aansluiting op voormelde nieuwe bepaling op grond 

waarvan een elektronische notariële oprichtingsakte in de 

Engelse taal kan worden verleden, wordt ook een nieuwe 

bepaling ingevoegd op grond waarvan een akte van 

statutenwijziging in de Engelse taal kan worden verleden 

indien de betreffende B.V. is opgericht bij een elektronische 

notariële akte die in de Engelse taal is verleden en de taal 

van de statuten nadien niet is gewijzigd.11

7 Artikel 2:175a lid 5 en 6 (nieuw) BW.

8 Artikel 106a Faillissementswet.

9 Artikel 2:176 BW. Na inwerkingtreding van het Wetsvoorstel DOBV: artikel 2:176 lid 1 BW.

10 Artikel 2:176 lid 2 (nieuw) BW.

11 Artikel 2:234 lid 4 (nieuw) BW.

12 Artikel 2:191a BW.

13 Artikel 2:191a lid 4 (nieuw) BW.

14 Kamerstukken II 2021/22, 36 085, 3 (MvT), pagina 13.

15 Kamerstukken II 2021/22, 36 085, 3 (MvT), pagina 4.

16 Artikel 53d lid 1 (nieuw) Wet op het notarisambt.

2.1.3 Inbreng uitsluitend in geld

Op grond van het huidige BW kan bij de oprichting 

van een B.V. een inbreng anders dan in geld (in natura) 

worden overeengekomen. 12 In het kader van het 

Wetsvoorstel DOBV wordt een nieuwe bepaling ingevoegd 

op grond waarvan bij de online oprichtingsprocedure 

geen andere inbreng dan in geld kan worden 

overeengekomen.13 De gedachte is namelijk om de online 

oprichtingsprocedure in eerste instantie te beperken tot 

eenvoudige situaties.14

2.2 Wijziging Wet op het notarisambt 
(nieuwe Titel Va: De elektronische 
notariële akte)

In Titel V van de Wet op het notarisambt zijn de 

procedures en voorschriften ten aanzien van notariële 

akten opgenomen. Na Titel V wordt een nieuwe Titel 

Va ingevoegd die van toepassing is op de elektronische 

notariële oprichtingsakte als bedoeld in de hiervoor 

besproken nieuwe bepalingen in het BW. Het uitgangspunt 

van het Wetsvoorstel DOBV is dat de overige artikelen 

van de Wet op het notarisambt onverkort van toepassing 

zijn op de elektronische notariële akte, tenzij in Titel Va 

anders is bepaald.15 Enkele technische vereisten aan 

de elektronische notariële akte zullen verder worden 

uitgewerkt in een verordening en reglement van de KNB 

die eenvoudiger zijn te wijzigen zodat snel kan worden 

ingespeeld op toekomstige technologische ontwikkelingen.

2.2.1 Elektronische omgeving

De online oprichting van een B.V. vereist dat de 

oprichtingsakte kan worden verleden zonder dat de 

partijen (op enig moment) fysiek bij de notaris aanwezig 

hoeven te zijn. In het kader van het Wetsvoorstel DOBV 

wordt een nieuwe bepaling in de Wet op het notarisambt 

ingevoegd op grond waarvan de KNB een systeem voor 

gegevensverwerking waarop alle notarissen worden 

aangesloten dient in te richten en te beheren.16 
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Dit systeem voor gegevensverwerking is de afgelopen 

jaren door de KNB ontwikkeld, is klaar voor gebruik 

en maakt het mogelijk om een directe beeld- en 

geluidverbinding tussen de notaris en de partij(en) bij de 

akte tot stand te brengen, de partij(en) door middel van 

een elektronisch identificatiemiddel te identificeren en de 

akte elektronisch te ondertekenen.

2.2.2 Elektronische identificatie

De eIDAS-verordening biedt een gemeenschappelijk 

juridisch kader binnen de Europese Unie voor 

(onder andere) elektronische identificatiemiddelen 

en kent verschillende betrouwbaarheidsniveaus.17 

In het Wetsvoorstel DOBV wordt aangesloten bij het 

betrouwbaarheidsniveau hoog, waarbij de betreffende 

elektronische identificatiemiddelen aan bepaalde 

technische specificaties moeten voldoen die tot doel 

hebben het risico van misbruik of wijziging van identiteit 

te voorkomen.18 Voor de online oprichtingsprocedure 

kunnen de elektronische identificatiemiddelen met 

betrouwbaarheidsniveau hoog worden gebruikt die 

(i) overeenkomstig de Nederlandse wetgeving zijn 

aangewezen of erkend of (ii) zijn uitgegeven in een andere 

lidstaat van de Europese Unie en zijn aangewezen of 

erkend overeenkomstig de eIDAS-verordening.19

Indien de notaris redenen heeft om te vermoeden dat 

er identiteitsfraude wordt gepleegd, heeft de notaris de 

mogelijkheid om alsnog de fysieke aanwezigheid van de 

betreffende partij(en) bij de akte te vereisen.20

2.2.3 Elektronische volmacht

De elektronische notariële akte van oprichting wordt in 

een elektronische omgeving door de partijen ondertekend. 

Toch kan er behoefte zijn aan het verlenen van een 

volmacht, bijvoorbeeld omdat een van de partijen op het 

moment van passeren niet (digitaal) aanwezig kan zijn in de 

elektronische omgeving. Het Wetsvoorstel DOBV voorziet 

in die behoefte.

17 Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten 

voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG.

18 Artikel 8 lid 2 onder c van de eIDAS-verordening.

19 Artikel 53a (nieuw) Wet op het notarisambt en de regeling in Artikel III van het Wetsvoorstel DOBV.

20 Artikel 53g lid 2 (nieuw) Wet op het notarisambt.

21 Artikel 2:176 BW.

22 Artikel 2:176 lid 3 (nieuw) BW.

23 Artikel 53f (nieuw) Wet op het notarisambt. Daarover: Kamerstukken II 2021/22, 36 085, 3 (MvT), pagina 18.

24 De verplichting staat in: Bijlage IIA van Richtlijn (EU) 2019/1151. De optie staat in artikel 13 octies lid 1 tweede alinea van Richtlijn (EU) 2019/1151.

25 Kamerstukken II 2021/22, 36 085, 3 (MvT), pagina 3.

Op grond van het huidige BW dient een volmacht tot 

medewerking aan de oprichtingsakte van een B.V. bij de 

fysieke oprichtingsprocedure schriftelijk te zijn verleend.21 

In het kader van het Wetsvoorstel DOBV wordt een nieuwe 

bepaling ingevoegd op grond waarvan het verlenen van 

een volmacht voor het medewerken aan een elektronische 

notariële akte evenwel uitsluitend op elektronische wijze 

kan plaatsvinden.22 Het vaststellen van de identiteit van de 

volmachtgever zal in dat geval ook dienen plaats te vinden 

aan de hand van een elektronisch identificatiemiddel 

met betrouwbaarheidsniveau hoog via het systeem voor 

gegevensverwerking.23

3. Praktijk: enkele 
aandachtspunten

De online oprichtingsprocedure verschilt in een aantal 

opzichten van de reeds bestaande, fysieke procedure. 

Hierna volgt een bespreking van de belangrijkste 

aandachtspunten voor de praktijk.

3.1 Rechtsvorm: uitsluitend B.V.’s
Het Wetsvoorstel DOBV voorziet alleen in de online 

oprichting van een B.V. Op grond van de Richtlijn (EU) 

2019/1151 is Nederland verplicht om de online oprichting 

van een B.V. mogelijk te maken maar bestaat de optie 

om ook voor andere vennootschapsvormen te voorzien in 

online oprichtingsprocedures.24 De Nederlandse wetgever 

heeft daar echter niet voor gekozen zodat eerst kan 

worden bezien of de elektronische oprichting voor B.V.’s 

goed werkt. Volgens de Minister voor Rechtsbescherming 

is uitbreiding met andere vennootschapsvormen daarna 

alsnog mogelijk.25
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3.2 EU-onderdanen
De Richtlijn (EU) 2019/1151 beoogt de intracommunautaire 

vrijheid van vestiging te vergemakkelijken.26 Om die reden 

kan een B.V. bij elektronische notariële akte slechts worden 

opgericht door EU-onderdanen. Dat zijn: (i) natuurlijke 

personen die onderdaan zijn van een lidstaat van de EU 

en (ii) vennootschappen die in overeenstemming met de 

wetgeving van een lidstaat van de EU zijn opgericht en 

hun statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging binnen 

de EU hebben. Onderdanen van staten die niet behoren 

tot de EU kunnen een B.V. dus slechts oprichten via de 

huidige, fysieke oprichtingsprocedure.

3.3 Engelstalige oprichtingsakte, statuten 
en statutenwijziging

Het Wetsvoorstel DOBV bevat een bepaling die 

het mogelijk maakt om de elektronische notariële 

akte van oprichting in de Engelse taal te verlijden.27 

De oprichtingsakte bevat de statuten van de B.V. die 

derhalve ook in het Engels mogen luiden.28

De statuten van een bij elektronische notariële akte 

opgerichte B.V. waarvan de taal na oprichting niet is 

gewijzigd, kunnen op grond van het Wetsvoorstel DOBV 

ook in de Engelse taal worden gewijzigd.29 Een dergelijke 

statutenwijziging wordt niet bij elektronische notariële 

akte maar op de huidige, fysieke manier verleden. 

De mogelijkheid om statuten in de Engelse taal te 

wijzigen wordt niet ingevoerd voor statuten van B.V.’s die 

bij een Nederlandstalige akte zijn opgericht, ongeacht 

of die oprichtingsakte op de huidige, fysieke manier of 

elektronisch is verleden. Die statuten kunnen derhalve na 

een statutenwijziging nog steeds slechts in het Nederlands 

luiden.30

26 Kamerstukken II 2021/22, 36 085, 3 (MvT), pagina 1.

27 Artikel 2:176 lid 2 (nieuw) BW.

28 Artikel 2:177 lid 1 BW.

29 Artikel 2:234 lid 4 (nieuw) BW.

30 Kamerstukken II 2021/22, 36 085, Nota naar aanleiding van het verslag, pagina 6.

31 Artikel 2:191a lid 4 (nieuw) BW.

32 Kamerstukken II 2021/22, 36 085, 3 (MvT), pagina 21. Het bij koninklijke boodschap van 19 juni 2018 ingediende voorstel van wet Algemene regels 

inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) (Kamerdossier 34 972) voorziet 

hier wel in.

33 Artikel 53a Wet op het notarisambt en de regeling in Artikel III van het Wetsvoorstel DOBV.

34 De regeling in Artikel III van het Wetsvoorstel DOBV.

3.4 Storting in geld
In afwijking van de bestaande oprichtingsprocedure 

van een B.V. kan bij de online procedure geen inbreng 

anders dan in geld worden overeengekomen.31 Indien de 

oprichters hun inbreng in natura willen voldoen dan zal de 

oprichting via de huidige, fysieke oprichtingsprocedure 

moeten plaatsvinden.

3.5 Elektronisch identificatiemiddel
Tenzij sprake is van een elektronisch identificatiemiddel 

dat is uitgegeven in een andere lidstaat van de 

EU, vindt de identificatie door de notaris bij de 

online oprichtingsprocedure plaats door middel 

van een elektronisch identificatiemiddel met 

betrouwbaarheidsniveau hoog dat overeenkomstig 

de Nederlandse wetgeving is aangewezen of erkend. 

Ter illustratie: in de praktijk wordt voor gekwalificeerde 

elektronische handtekeningen gebruik gemaakt 

van smartcards met een pincode of cryptografisch 

beveiligde sleutels. Op dit moment is er echter 

geen Nederlandse wetgeving voor de erkenning 

van elektronische identificatiemiddelen.32 In het 

Wetsvoorstel DOBV wordt om die reden verwezen 

naar elektronische identificatiemiddelen die worden 

aangewezen of erkend op grond van de nog in te 

voeren Wet digitale overheid.33 Deze Wet digitale 

overheid is op dit moment nog in behandeling bij de 

Eerste Kamer. Indien het Wetsvoorstel DOBV eerder in 

werking treedt dan de Wet digitale overheid dan is het 

op grond van de overgangsregeling tot het moment 

van inwerkingtreding van de Wet digitale overheid nog 

mogelijk om bij de online oprichtingsprocedure gebruik 

te maken van een elektronisch identificatiemiddel met 

betrouwbaarheidsniveau hoog dat nog niet op grond van 

de Wet digitale overheid is aangewezen of erkend,34 zoals 

op dit moment bijvoorbeeld DigiD Hoog.
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3.6 Volmacht
Ook in de online oprichtingsprocedure bestaat de 

mogelijkheid tot het verlenen van een volmacht voor 

het elektronisch medewerken aan een elektronische 

notariële akte van oprichting. Daarbij gelden de volgende 

beperkingen: (i) het verlenen van een dergelijke volmacht 

kan uitsluitend op elektronische wijze plaatsvinden via het 

systeem van gegevensverwerking van de notaris voor wie 

de akte zal worden verleden en (ii) de volmacht kan slechts 

worden verleend aan persoon die werkzaam is onder de 

verantwoordelijkheid van de notaris voor wie de akte zal 

worden verleden.

Met name de beperking dat het verlenen van een dergelijke 

volmacht slechts op elektronische wijze via het systeem 

van gegevensverwerking van de passerend notaris kan 

worden verleden, zorgt ervoor dat het verlenen van een 

volmacht voor een online op te richten B.V. omslachtiger 

is dan in de huidige, fysieke oprichtingsprocedure waarin 

volmachten schriftelijk kunnen worden verleend.

3.7 Inschrijving Kamer van Koophandel
In Nederland worden ondernemingen en rechtspersonen 

na oprichting geregistreerd in het Handelsregister, 

overeenkomstig het bepaalde in de Handelsregisterwet 

2007 en het Handelsregisterbesluit 2008. In de praktijk 

biedt de notaris na een oprichting van een B.V. de 

benodigde gegevens ter inschrijving in het Handelsregister 

aan bij de Kamer van Koophandel. Deze bestaande 

werkwijze is in overeenstemming met wat de Richtlijn 

(EU) 2019/1151 op dit punt beoogt.35 De implementatie 

van de Richtlijn (EU) 2019/1151 vergt geen wijziging 

van de Handelsregisterwet 2007. Wel zal het 

Handelsregisterbesluit 2008 in een apart traject worden 

aangepast.36

4. Inwerkingtreding

De Richtlijn (EU) 2019/1151 had op grond van de 

implementatietermijn uiterlijk op 1 augustus 2021 

in Nederlandse wetgeving moeten zijn omgezet. 

De Nederlandse regering heeft in 2021 gebruik gemaakt 

van de mogelijkheid om uitstel van de implementatie tot 

1 augustus 2022 te verzoeken en dit uitstel is verleend.

35 Kamerstukken II 2021/22, 36 085, 3 (MvT), pagina 10.

36 Kamerstukken II 2021/22, 36 085, 3 (MvT), pagina 21.

Formeel gezien had het Wetsvoorstel DOBV derhalve 

uiterlijk op 1 augustus 2022 in werking moeten zijn 

getreden. Vanwege het feit dat het wetsvoorstel pas op 

21 april 2022 bij de Tweede Kamer is ingediend en daar 

op dit moment nog steeds in behandeling is, wordt er 

rekening mee gehouden dat de wetgeving pas in 2023 in 

werking zal treden.

5. Conclusie

Door de inwerkingtreding van het Wetsvoorstel DOBV 

zal het voor alle EU-onderdanen mogelijk worden om 

een Nederlandse B.V. volledig online op te richten door 

middel van een elektronische notariële akte te verlijden 

voor een Nederlandse notaris. De voorgestelde online 

oprichtingsprocedure kent nu nog een aantal beperkingen 

waardoor het de vraag is of in de praktijk veel gebruik zal 

worden gemaakt van deze mogelijkheid. Wij zien op dit 

moment geen toegevoegde waarde in deze nieuwe online 

oprichtingsprocedure ten opzichte van de bestaande 

oprichtingsprocedure waarin de voorbereiding van de 

oprichting al in verregaande mate digitaal plaatsvindt. 

De mogelijkheid om de elektronische oprichtingsakte in 

de Engelse taal te verlijden en om de statuten vervolgens 

in de Engelse taal te kunnen wijzigen, kan in specifieke 

situaties wellicht wel van meerwaarde zijn. De online 

oprichtingsprocedure lijkt een opmaat naar een verdere 

digitalisering van het notariaat.
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deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.



Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal 

partner wanneer u in of via Nederland, België, Luxemburg of Zwitserland, onze thuismarkten, 

zakendoet. Met onze vestigingen in de Benelux, Zwitserland en kantoren in de belangrijke 

financiële centra kunt u wereldwijd rekenen op een persoonlijk advies van een van onze 

900 adviseurs. Dankzij onze full-service praktijk, specifieke sector benadering en diepgaande 

kennis van de markt, begrijpen onze adviseurs precies waaraan u behoefte heeft.
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