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SOCIAAL-ECONOMISCH RECHT

UBO-register in tegenstelling tot het centraal aandeelhou-
dersregister een relatief open karakter. Zie ook K. Lie-
verse, ‘Privacy, transparantie en constitutionele toetsing’, 
Ondernemingsrecht 2017/31, waarin de auteur de vraag 
opwerpt in hoeverre de mate van openbaarheid van het 
UBO-register op gespannen voet staat met de bescherming 
van privacybelangen. Voor een uiteenzetting van hoe het 
centrale aandeelhoudersregister zich in zijn volledigheid 
verhoudt tot het in te stellen UBO-register verwijs ik 
naar Kamerstukken II 2016/17, 34661, 2, p. 8. De consul-
tatie over het wetsvoorstel Implementatiewet registratie 
uiteindelijk belanghebbenden startte op 31 maart 2017 
en sluit op 28 april 2017. De conceptregeling en ontwerp-
toelichting vindt men via www.internetconsultatie.nl/
implementatiewetregistratieuiteindelijkbelanghebbenden.

Consultatieversie wetsvoorstel Wet voorkoming ongewenste 
zeggenschap telecommunicatie
Een tweede interessante ontwikkeling uit het eerste 
kwartaal van 2017 vindt haar oorsprong in de poging van 
América Móvil om KPN over te nemen. Dat was in 2013. 
Naar aanleiding van de overnamepoging kwam de vraag 
op of aanbieders van vitale telecommunicatie-infrastruc-
tuur wettelijke bescherming behoeven tegen investeringen 
met niet louter economische (lees: geopolitieke) motieven. 
De minister van Economische Zaken beantwoordde die 
vraag bevestigend en kondigde aanvullende wetgeving 
aan. Inmiddels is het 2017 en ligt de aanzet er in de con-
sultatieversie wetsvoorstel Wet voorkoming ongewenste 
zeggenschap telecommunicatie. Het concept van de rege-
ling en de ontwerptoelichting zijn te raadplegen via www.
internetconsultatie.nl/telecommunicatie. 

De (complexe) regeling zoals die in de consultatieversie 
van het voorstel is neergelegd, beoogt een nauwkeurige 
balans te houden tussen de bescherming van nationale 
veiligheidsbelangen enerzijds en de waarborging van een 
open investeringsklimaat anderzijds. Een eerder voorstel 
om bepaalde, met het verkrijgen van zeggenschap gepaard 
gaande rechtshandelingen aangaande een aanbieder van 
vitale telecommunicatie-infrastructuur te onderwerpen 
aan een verklaring van geen bezwaar van de minister van 
Economische Zaken, vindt men daarom niet terug. Een 
dergelijke bevoegdheid voor de minister zou het Neder-
landse investeringsklimaat te veel benadelen. Zie over het 
betreffende voorstel Kamerstukken I 2013/14, C, p. 6. 

De regeling maakt het voor de minister van Economi-
sche Zaken mogelijk om onder voorwaarden het verkrijgen 
of houden van overwegende zeggenschap in een telecom-
municatiepartij te verbieden. Van belang hierbij is dat het 
begrip telecommunicatiepartij meer omvat dan aanbieders 
van telecommunicatienetwerken en -diensten als bedoeld 
in de Telecommunicatiewet (zie art. 14a.2 lid 3 consultatie-
document en art. 1.1 Telecommunicatiewet). Het toepas-
singsbereik van de regeling is daarmee zeker niet beperkt 
tot (de houders of verkrijgers van overwegende zeggen-
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Regelgeving

Wetsvoorstel Wet centraal aandeelhoudersregister
De Tweede Kamerleden Groot en Gesthuizen dienden in 
het eerste kwartaal van 2017 het wetsvoorstel Wet cen-
traal aandeelhoudersregister in. Het wetsvoorstel wijzigt 
de Registratiewet 1970. Een nieuw artikel 7a moet gaan 
bepalen dat de Koninklijke Notariële Beroepsorganisa-
tie een centraal aandeelhoudersregister bijhoudt. Op de 
notaris komt de verplichting te rusten om bij ministeriële 
regeling aangewezen akten in dit register in te schrijven. 
De inschrijving omvat gegevens over aandelen op naam en 
houders, vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen 
op naam van bv’s en niet-beursgenoteerde nv’s. Om welke 
gegevens het precies gaat, wordt nader bepaald bij de 
ministeriële regeling. 

De doelstelling van het centraal aandeelhoudersregis-
ter is het bijdragen aan de voorkoming en bestrijding 
van financieel-economische criminaliteit door middel van 
rechtspersonen. Men denke aan faillissementsfraude en 
witwassen. De bijdrage bestaat erin dat voor het doel re-
levante informatie centraal verzameld en ontsloten wordt. 
Ook noemt de memorie van toelichting (MvT) het verbete-
ren van de rechtszekerheid in het rechtsverkeer als ratio 
van de wetswijziging. Zie voor het voorstel en de bijbeho-
rende MvT Kamerstukken II 2016/17, 34661, 2 en 3.

Het voorgestelde register heeft een besloten karakter. 
Slechts aangewezen publieke diensten, notarissen en aan-
gewezen Wwft-instellingen krijgen toegang ten behoeve 
van de uitvoering van aan hun opgedragen wettelijke 
taken. Voor de publieke diensten moet men daarbij denken 
aan controle-, toezichts-, handhavings- en opsporingsta-
ken. Voor notarissen faciliteert de toegang tot het register 
diens poortwachtersrol (zie art. 2 lid 1 Wet op het nota-
risambt). De aangewezen Wwft-instellingen mogen het 
register raadplegen in het kader van hun verplichtingen 
tot cliëntenonderzoek. Er geldt een geheimhoudingsplicht 
ter waarborging van de privacy van de personen van wie 
gegevens in het register zijn opgenomen. 

In dit verband is nog van belang dat Nederland op grond 
van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn (Richtlijn 
(EU) 2015/849) uiterlijk op 26 juni 2017 een register van 
uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register) moet heb-
ben. De verwachting is dat de implementatiedatum niet 
wordt gehaald. Als Nederland een wet geheel conform 
de wensen van de Europese wetgever invoert, krijgt het 
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schap in) KPN en daarmee vergelijkbare vennootschappen 
zoals VodafoneZiggo. Ook ten aanzien van een bv die bij-
voorbeeld een belangrijk datacenter beheert, kan de minis-
ter het verbod opleggen. Hoewel de focus van de regeling 
op kapitaalvennootschappen en diens aandeelhouders ligt, 
houdt zij er oog voor dat een telecommunicatiepartij een 
andere rechtsvorm kan hebben. Het houden of verkrijgen 
van overwegende zeggenschap loopt dan niet via de band 
van de aandelen maar bijvoorbeeld via lidmaatschapsrech-
ten of de deelname in een contractuele vennootschap. 

Ter effectuering van een opgelegd verkrijgings- of 
houdverbod kan de minister een last tot het gedwongen 
terugbrengen of beëindigen van de zeggenschap opleg-
gen. Totdat zulks is geschied, is het degene aan wie een 
verbod is opgelegd verboden om zeggenschapsrechten in de 
telecommunicatiepartij uit te oefenen. Dit wil zeggen dat 
de minister de stemrechten voor de tussenliggende periode 
schorst (zie art. 14a.7 consultatiedocument). Indien nodig 
kan een bewindvoerder worden aangewezen die erop 
toeziet dat de zeggenschap ook daadwerkelijk niet wordt 
uitgeoefend. De consultatietermijn eindigde op 30 maart 
2017. De verwachting is dat het wetsvoorstel controver-
sieel wordt verklaard. Het zittende (demissionaire) kabinet 
zal het voorstel dan niet indienen bij de Tweede Kamer.

Europees Parlement stemt in met aanpassing voorstel tot 
wijziging aandeelhoudersrichtlijn
Op 14 maart 2017 amendeerde het Europees Parlement 
het voorstel tot wijziging van de Aandeelhoudersrichtlijn 
(COM(2014)213) op een aantal punten. Van de amende-
menten springen in het oog de invloed die aandeelhouders 
EU-breed moeten krijgen op het beloningsbeleid van 
bestuurders (vgl. art. 2:135 BW), en de aangescherpte 
transparantieverplichtingen voor institutionele beleggers. 
Beide wijzigingen strekken ertoe beursvennootschappen 
zich (meer) te laten focussen op de prestaties op de lange 
termijn. Via de say on pay gebeurt dat door de algemene 
vergadering de mogelijkheid te bieden om de gewenste fo-
cus te verdisconteren in het remuneratiebeleid. De hogere 
transparantie-eisen aan de zijde van institutionele beleg-
gers houden met name in dat zij moeten openbaren of, en 
zo ja hoe, zij aandeelhoudersbetrokkenheid tot onderdeel 
van de investeringsstrategie hebben gemaakt. Als de raad 
het geamendeerde voorstel goedkeurt, hebben de lidstaten 
twee jaar de tijd om de richtlijn te implementeren.

Rechtspraak

De Hoge Raad verduidelijkt de reikwijdte van artikel 2:11 BW
Artikel 2:11 BW bepaalt dat de aansprakelijkheid van een 
rechtspersoon als bestuurder van een andere rechtsper-
soon tevens hoofdelijk rust op ieder die ten tijde van het 
ontstaan van de aansprakelijkheid van de rechtspersoon 
daarvan bestuurder is. Het artikel maakt directe door-
braak van aansprakelijkheid mogelijk en relativeert zo 
de rechtspersoonlijkheid. In HR 17 februari 2017, ECLI: 
NL: HR: 2017: 275, r.o. 3.4.3 verduidelijkt de Hoge Raad de 

reikwijdte van artikel 2:11 BW. Hij oordeelt dat de door-
braakbepaling van toepassing is in alle gevallen waarin 
een rechtspersoon in zijn hoedanigheid van bestuurder 
aansprakelijk is op grond van de wet. Daaronder valt 
ook de aansprakelijkheid die voortvloeit uit artikel 6:162 
BW. De Hoge Raad komt tot dit oordeel omdat noch uit 
de tekst van artikel 2:11 BW, noch uit diens ratio (het 
voorkomen dat bestuurders door het tussenschuiven van 
een rechtspersoon-bestuurder aansprakelijkheid ontlo-
pen), volgt dat de wetgever beoogd heeft om de toepassing 
van artikel 2:11 BW te beperken tot een of meer bepaalde 
wettelijke grondslagen van bestuurdersaansprakelijkheid. 
Is een bestuurder van een rechtspersoon-bestuurder aan-
sprakelijk op grond van artikel 6:162 jo. artikel 2:11 BW, 
dan kan hij zich disculperen door te stellen, en zo nodig 
te bewijzen, dat hem persoonlijk geen ernstig verwijt kan 
worden gemaakt van de gedragingen waarop de aanspra-
kelijkheid van de rechtspersoon-bestuurder is gebaseerd. 

Bekrachtiging van rechtshandelingen verricht namens niet 
bestaande vennootschap
Kan een namens een niet-bestaande vennootschap die 
ook niet in oprichting is verrichte rechtshandeling in 
de akte waarbij die vennootschap later wordt opgericht, 
rechtsgeldig bekrachtigd worden? Uit HR 3 maart 2017, 
ECLI: NL: HR: 2017: 144, r.o. 3.3 lijkt te volgen dat dat kan, 
mits de bekrachtigingsverklaring (die volgens het Hof ’s-
Hertogenbosch besloten ligt in de oprichtingsakte) tot de 
wederpartij is gericht en haar heeft bereikt (zie art. 3:69 
jo. 3:33 en 3:37 BW). In casu oordeelt de Hoge Raad dat 
het hof heeft nagelaten zulks vast te stellen. Vernietiging 
en verwijzing volgt. 

Artikel 2:203 BW – dat het voor de bv mogelijk maakt 
om namens haar in de oprichtingsfase verrichte rechts-
handelingen na de oprichting te bekrachtigen – bleef in 
cassatie buiten beschouwing. De reden is dat niet werd 
opgekomen tegen het oordeel van het hof dat artikel 2:203 
BW toepassing mist. Daaraan ten grondslag ligt dat de 
koopovereenkomst gesloten is met een op dat moment 
niet-bestaande bv die evenmin in oprichting was, in plaats 
van met een bv i.o. Wanneer iemand handelt namens een 
bv i.o. voorziet artikel 2:203 BW namelijk in een speciaal 
bekrachtigingsregime. Wie echter handelt namens een 
niet bestaande bv die ook niet in oprichting is, handelt 
per definitie onbevoegd. Iets dat niet bestaat, kan immers 
geen volmacht hebben afgegeven, en de wet kent voor 
deze situatie geen met artikel 2:203 BW vergelijkbare 
speciale regeling. Wordt de bv nadien toch opgericht, dan 
kan zij de rechtshandeling slechts bekrachtigen ex arti-
kel 3:69 BW. Zo een bekrachtiging heeft eerst effect indien 
zij tot de wederpartij is gericht en haar heeft bereikt 
(art. 3:33 jo. 3:37 lid 3 BW). Het Hof Arnhem-Leeuwarden 
moet nu vaststellen of aan die voorwaarden is voldaan. 

Inschrijving als bestuurder in het handelsregister niet 
beslissend voor status bestuurder
De Hoge Raad bevestigt zijn visie dat niet iedereen die 
als bestuurder in het handelsregister staat ingeschreven, 
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heeft te gelden als bestuurder in de zin van artikel 36 
Invorderingswet 1990 (IW). Zie HR 17 februari 2017, ECLI: 
NL: HR: 2017: 248 (eerder oordeelde de Hoge Raad al langs 
deze lijn in HR 27 juni 2008, ECLI: NL: HR: 2008: BD5467). 
Om iemand op grond van het genoemde artikel met succes 
aansprakelijk te stellen, moet de Ontvanger bewijzen dat 
diegene daadwerkelijk bestuurder is. Het gaat hier in feite 
om een uitzondering op de regel dat wie het handelsregister 
raadpleegt mag vertrouwen op de gegevens die daarin staan 
vermeld. De reden dat deze zogeheten ‘rotsfunctie’ van het 
handelsregister niet tot uitgangspunt wordt genomen, is dat 
de Ontvanger hier geen derde is als bedoeld in (thans) arti-
kel 25 Handelsregisterwet 2007 (vgl. r.o. 3.2 van HR 27 juni 
2008, ECLI: NL: HR: 2008: BD5467). Zijn vordering berust 
immers op de wet. Wanneer iemand dan wel als bestuurder 
in de zin van artikel 36 IW kwalificeert valt niet eenvoudig 
te zeggen. De wetsgeschiedenis biedt enkele handvatten. Zo 
heeft als bestuurder bijvoorbeeld te gelden de leider van een 
vaste inrichting of de vaste vertegenwoordiger van de ven-
nootschap (Kamerstukken II 1997/98, 20588, 3, p. 86). 

HvJ EU: geen recht om vergeten te worden voor 
persoonsgegevens in handelsregisters
Tot slot een uitspraak van het Hof van Justitie van de Eu-
ropese Unie. Naar aanleiding van een geschil tussen een 
bestuurder van een vennootschap en de Italiaanse Kamer 
van Koophandel aangaande gegevens die laatstgenoemde 
over eerstgenoemde ter inzage houdt en die eerstgenoemde 
in verband brengt met verschillende faillissementen, stelt 
de Corte Suprema di Cassazione prejudiciële vragen aan 
het Europese hof. In de kern gaat het erom of de richtlijn 
betreffende de openbaarmaking van vennootschapsak-
ten (Richtlijn 68/151/EEG) en de richtlijn betreffende de 
bescherming van de gegevens van natuurlijke personen 
(Richtlijn 95/46/EG) eraan in de weg staan dat iedereen 
zonder temporele beperking kennis kan nemen van in 
handelsregisters opgenomen persoonsgegevens. Het hof 
oordeelt dat uit de genoemde richtlijnen niet zoiets als een 
recht om vergeten te worden voortvloeit. Het is binnen 
door het hof gestelde kaders aan de lidstaten om te bepa-
len of natuurlijke personen de houders van handelsregis-
ters mogen verzoeken om de toegang tot persoonsgegevens 
voor derden te beperken. Zie HvJ EU 9 maart 2017, ECLI: 
EU: C: 2017: 197. 
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