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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief in 2013 van de 

praktijkgroep ondernemingsrecht van KienhuisHoving.

Wilt u meer weten over onze praktijkgroep ondernemingsrecht, dan 

verwijzen wij u naar onze internetsite: www.kienhuishoving.nl., zie 

onder 'Diensten' en 'Ondernemingsrecht'. U treft daar ook onze 

eerder verschenen nieuwsbrieven aan.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van deze nieuwsbrief, neemt u dan 

contact op met onderstaande auteurs of met Matthijs van Rozen, (notaris), 

matthijs.vanrozen@kienhuishoving.nl of Rudolph Snethlage (advocaat), 

snethlage@kienhuishoving.nl.

Naar een centraal aandeelhoudersregister

Er komt een centraal aandeelhoudersregister. Dat blijkt uit een brief van Minister Opstelten van 

Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer op 17 december 2012. Een veilig en 

fraudebestendig handelsklimaat zou hiermee gebaat zijn, aldus Opstelten. Uit onderzoek naar 

trends in criminaliteit blijkt namelijk dat op verschillende manieren misbruik van rechtspersonen 

wordt gemaakt. Dit misbruik leidt tot grote economische schade en afwenteling van hoge 

(maatschappelijke) kosten op het bedrijfsleven. Daarvan blijken vooral ondernemers in het 

midden- en kleinbedrijf en individuele burgers nadeel te ondervinden.

In de aanpak van financieel-economische fraude blijkt dat het nu veel tijd kost om te 

achterhalen wie zich schuilhoudt achter een BV, een (niet-beursgenoteerde) NV of een 

constructie met meerdere vennootschappen. Dit legt een aanzienlijk beslag legt op de 

opsporingscapaciteit. Het voordeel van een centraal aandeelhoudersregister is dat het 

transparant maakt wie als aandeelhouders betrokken zijn bij een BV en (niet-beursgenoteerde) 

NV. Het centraal aandeelhoudersregister zal overigens niet openbaar toegankelijk zijn, maar 

slechts voor overheidsdiensten in het kader van controle, toezicht en handhaving. Ook de 

aandeelhouder zal inzage hebben in informatie die over hem is opgenomen.

De notaris krijgt eveneens toegang tot het centrale aandeelhoudersregister, en wel om 

meerdere redenen. Aangezien de notaris akten van aandelenoverdrachten passeert, zal hij de 

diverse persoonsgegevens van de nieuwe aandeelhouders dienen te registreren. Daarnaast 

krijgt hij toegang omdat daarmee “de tijdrovende recherchewerkzaamheden die de notaris in 

het kader van een aandelenoverdracht moet verrichten in belangrijke mate kunnen worden 

gereduceerd”. Momenteel is nog niet duidelijk op welke wijze het centraal 

aandeelhoudersregister gevuld zal worden met gegevens over bestaande aandeelhouders. 

Minister Opstelten geeft aan dat de overheid zou moeten putten uit gegevens die al bekend zijn, 

zoals de registratie in het Handelsregister van alle enig aandeelhouders en de opgave van 

aandeelhouders door vennootschappen voor de vennootschapsbelasting. Als basisgegevens 

zullen (onder meer) worden geregistreerd: De statutaire naam en het vestigingsadres van de 
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BV of NV, de soorten aandelen, de overdrachtsprijs, de datum van overdracht, diverse 

identificerende gegevens van de aandeelhouders alsmede bijbehorende brondocumenten 

(zoals datum akte, datum transport, kenmerk, protocolnummer notaris). De registratie in het 

centraal aandeelhoudersregister zal overigens geen constitutief vereiste worden voor een 

overdracht van aandelen.

De huidige wettelijke verplichting van de vennootschap om een eigen aandeelhoudersregister 

bij te houden, wordt niet gewijzigd. Blijf uw aandeelhoudersregister(s) dus goed bewaren. Het 

belang hiervan zal in de nabije toekomst alleen maar toenemen.

Over de vraag waar het centraal aandeelhoudersregister wordt ondergebracht, moet nog een 

besluit worden genomen. Wordt vervolgd!

Frank Röben, kandidaat-notaris

frankroben@kienhuishoving.nl

Risico concernfinanciering: betalen voor andermans schulden?

Er zijn veel motieven voor concernfinanciering, waaronder het streven naar een efficiënt gebruik 

van externe financiële middelen tegen zo gunstig mogelijke condities. Er zijn verschillende 

vormen van concernfinanciering. De twee meest gebruikelijke vormen zijn het geconsolideerd 

krediet en de paraplufinanciering. Bij een geconsolideerd krediet sluit de moedermaatschappij 

of een speciaal daarvoor opgerichte concernvennootschap met de bank een kredietfaciliteit 

voor het gehele concern af. De moedermaatschappij fungeert op haar beurt als “bank” en 

voorziet de andere concernvennootschappen door leningen of andere faciliteiten met financiële 

middelen. Vaak bestaat tussen de moedervennootschap en de andere 

concernvennootschappen een rekening-courantverhouding. Bij een paraplukrediet treedt de 

moedervennootschap niet op als “bank”, maar kunnen de concernvennootschappen zelfstandig 

onder de “paraplu” van de kredietfaciliteit kredieten opnemen bij de bank, totdat een bepaald 

maximum is bereikt. Daarbij houdt de bank een eigen bankrekening aan voor iedere 

concernvennootschap. Door het salderen van de bankrekeningen kan de bank de totale

kredietruimte bepalen. Bij beide varianten van concernfinanciering zal de bank zekerheden 

bedingen. Doorgaans zullen alle concernvennootschappen zich jegens de bank hoofdelijk 

aansprakelijk stellen voor al hetgeen de bank op grond van de financiering van het concern te 

vorderen heeft. Deze vorm van concernfinanciering kan tot problemen leiden als 

vennootschappen het concern verlaten of onderdelen van het concern failliet gaan. 

In beginsel zijn alle concernvennootschappen hoofdelijk aansprakelijk jegens de bank en de 

bank kan kiezen welke vennootschap zij aanspreekt tot betaling van de gehele schuld. 

Normaliter zal de bank die vennootschap aanspreken, die over de meeste financiële middelen 

beschikt. De vraag die rijst is of de vennootschap die uiteindelijk aan de bank betaalt een 

regresrecht heeft op de andere concernvennootschappen. Relevant is de zogeheten interne 

draagplicht van de vennootschappen. Deze interne draagplicht bepaalt tot welk bedrag welke 

vennootschap jegens de andere vennootschappen aansprakelijk is. De Nederlandse wet kent 

een algemene regel over hoofdelijke aansprakelijkheid.

Een hoofdelijk schuldenaar die aan een schuldeiser meer betaalt dan zijn aandeel in de schuld, 

kan voor dit meerdere regres nemen op zijn draagplichtige medeschuldenaren, telkens tot ten 

hoogste het gedeelte van de schuld dat iedere medeschuldenaar aangaat. Als verhaal op een 

hoofdelijk medeschuldenaar onmogelijk is, wordt de schuld omgeslagen over de andere 

draagplichtige schuldenaren. Bieden ook de andere draagplichtige schuldenaren geen verhaal, 

dan wordt de schuld omgeslagen over de niet-draagplichtige schuldenaren. Dit wordt ook het 
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systeem van de “gescheiden circuits” genoemd. Het vorderingsrecht van één 

concernvennootschap op een andere concernvennootschap is een zelfstandig recht. Ook indien 

bijvoorbeeld de bank een vennootschap ontslaat van aansprakelijkheid, bijvoorbeeld omdat 

deze vennootschap het concern verlaat, blijft de vennootschap intern aansprakelijk. Wie is nu 

binnen een concern intern draagplichtig en wie niet? Het concern kan hierover afspraken 

maken, hetgeen is aan te raden. Indien geen afspraken zijn gemaakt, is het zogenaamde 

“profijtbeginsel” relevant. De draagplicht van de vennootschappen wordt bepaald door de mate 

waarin de tegenwaarde van de schuld ieder van de hoofdelijke schuldenaren ten goede is 

gekomen (“wie de schuld aangaat”). Bij de beantwoording van de vraag wie draagplichtig is 

moet erop worden gelet wie het krediet heeft gebruikt of tot wiens beschikking het krediet is 

gekomen, alsmede op alle overige relevante omstandigheden van het geval. Daarbij is niet zo 

zeer van belang of een vennootschap daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van het krediet, 

maar veeleer of zij, deel uitmakend van het concern, direct of indirect toegang had tot het 

krediet en of dat het krediet haar ten goede is gekomen. Daarbij is niet alleen relevant welke 

bedragen een vennootschap rechtstreeks van de bank heeft ontvangen, maar ook welke 

bedragen zij van de andere concernvennootschappen ontvangen heeft. Indien een 

concernvennootschap intern niet draagplichtig wil zijn, dient zij te kunnen bewijzen dat het 

krediet haar niet ten goede is gekomen. Indien de administratie van het concern op orde is, zal 

de draagplichtigheid van de vennootschappen aan de hand daarvan kunnen worden 

vastgesteld. Indien de draagplicht niet aan de hand van de administratie kan worden 

vastgesteld, zou een draagplicht voor gelijke delen een uitweg bieden, tenzij een vennootschap 

een andere verdeling van de draagplicht kan aantonen.

De hiervoor genoemde onzekerheden en perikelen kunnen worden vermeden, doordat de 

concernvennootschappen vroegtijdig, bijvoorbeeld bij het aangaan van de kredietfaciliteit, 

afspraken maken over hun interne draagplicht. Het vastleggen van de draagplicht voorkomt 

onzekerheid en een hoop ellende als het “mis gaat”.

Kristina Adam, advocaat 

kristina.adam@kienhuishoving.nl

Het provisieverbod per 1 januari 2013

Het is de aanbieders van bepaalde financiële producten sinds 1 januari 2013 verboden om een 

beloning - provisie - te betalen aan tussenpersonen voor de verkoop van die producten aan hun 

klanten. Vanaf die datum moet de tussenpersoon dus zijn rekening voor advies- en 

bemiddelingswerkzaamheden rechtstreeks bij de klant indienen. Doorlopende provisie op grond 

van overeenkomsten die voor 1 januari 2013 zijn gesloten is nog steeds toegestaan, met dien 

verstande dat ook de daaraan gekoppelde verplichtingen, zoals de nazorg door de 

tussenpersoon, blijven bestaan.

Achtergrond van dit verbod is de gedachte dat provisie een ongewenste prikkel voor een 

tussenpersoon kan zijn om producten aan de klant adviseren. Bij het adviseren zou dan 

mogelijkerwijs niet het belang van de klant voorop staan, maar het eigen belang van de 

tussenpersoon bij zoveel mogelijk provisie. De afgelopen jaren waren al regels geïntroduceerd 

die, bijvoorbeeld, de passendheid en transparantie van de provisie moesten vergroten, maar bij 

een evaluatie in 2010 kwam de Minister van Financiën tot de conclusie dat die maatregelen niet 

voldoende effectief waren. Vandaar dus de introductie van het provisieverbod. De Minister van 

Financiën verwacht dat de adviseur, nu de klant betaalt voor de advisering en bemiddeling, 

onafhankelijker in zijn advies zal kunnen zijn en meer naast de klant zal kunnen gaan staan.
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Het provisieverbod geldt ten aanzien van de adviseurs en bemiddelaars, wanneer zij 

bemiddelen in of adviseren over bepaalde financiële producten, waaronder hypothecaire 

kredieten, betalingsbeschermers (bijvoorbeeld ingeval van werkloosheid), 

overlijdensrisicoverzekeringen, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, 

uitvaartverzekeringen en complexe producten. Complexe producten zijn bijvoorbeeld producten 

die zijn opgebouwd uit minstens twee verschillende financiële producten, waarvan er ten minste 

één voor de waardeopbouw afhankelijk is van de ontwikkelingen op de financiële markt of 

andere markten. Ook bankspaarproducten, zoals een spaarrekening eigen woning of een 

lijfrente, rechten van deelneming in een beleggingsinstelling, levensverzekeringen en 

combinaties van een hypothecair krediet en een levensverzekering of een spaarrekening 

worden tot de complexe producten gerekend. In die gevallen mag de aanbieder dus geen 

vergoeding betalen aan de tussenpersoon, en dient de tussenpersoon zijn werkzaamheden aan 

de klant te factureren. Deze rekening zal overigens niet kennelijk onredelijk mogen zijn. Dit 

betekent dat de hoogte van de door de klant te betalen vergoeding, gelet op het aantal bestede 

uren, de complexiteit van het advies en wat gebruikelijk is in de branche, niet buitensporig mag 

zijn in relatie tot de verrichte werkzaamheden voor de klant. 

Een overtreder van hiervoor omschreven bepalingen loopt overigens het risico dat de Autoriteit 

Financiële Markten gebruik maakt van haar bestuursrechtelijke handhavingsarsenaal, inclusief 

de oplegging van een aanwijzing, last onder dwangsom of een boete.

Diana Gunckel, advocaat

diana.gunckel@kienhuishoving.nl

Aanvulling stichtingsbestuur door de rechter 

De wet kent voor de stichting slechts één verplicht orgaan, het bestuur. Er kunnen dan 

problemen ontstaan als het bestuur niet (volledig) is bemand en de statuten van de stichting 

daarvoor geen oplossing bieden. Er dreigt dan een mogelijke patstelling. De wetgever heeft 

hiervoor oog gehad en een regeling getroffen. Een belanghebbende kan de rechtbank 

verzoeken om een of meer bestuurders te benoemen. Dit gebeurt in een 

verzoekschriftprocedure. Het verzoekschrift vermeldt onder meer de gegevens van de 

verzoeker, het belang van de verzoeker en uiteraard de namen van de persoon of personen die 

benoemd zouden moeten worden. De rechtbank neemt bij het verzoek zo veel mogelijk de 

statuten in acht; daarbij valt te denken aan het aantal bestuurders, functies en eventuele 

kwaliteitseisen. Overigens moet na benoeming door de rechtbank nog wel een inschrijving in 

het handelsregister plaatsvinden.

Onlangs heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de volgende situatie. Een stichting kende 

een minimumaantal van twee bestuurders. De statuten kenden voorts een verdeling van 

functies: voorzitter, secretaris en penningmeester waarbij een persoon zowel secretaris als 

penningmeester kan zijn. Bij de stichting waren twee bestuurders in functie, echter één 

bestuurder vervulde de niet-toegestane dubbelfunctie van voorzitter en secretaris. Een 

belanghebbende was het hier niet mee eens en verzocht om de benoeming van een (derde) 

bestuurder. De Hoge Raad verwerpt dit beroep: de wettelijke voorziening ziet niet op de situatie 

dat het bestuur voltallig is, maar de bestuurstaken niet heeft verdeeld op een wijze die past 

binnen de statuten. De Hoge Raad laat zich overigens niet uit over de gevolgen van de onjuiste 

functieverdeling. 

Een verzoek tot benoeming van bestuurders kan slechts worden ingediend door 

belanghebbenden. Wie dit zijn, laat de wet in het midden. Onvoldoende is het enkel betrokken 
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voelen bij het doel of de activiteiten van de stichting. In ieder geval zijn belanghebbenden 

personen met een statutaire band, voormalige bestuurders kort na hun aftreden en onder 

omstandigheden ook een publiekrechtelijke rechtspersoon. Ook het openbaar ministerie kan 

een verzoek indienen. Desgewenst kan de kring van belanghebbenden in de statuten nader 

worden aangeduid. Een belanghebbende kan tegen een beschikking tot benoeming beroep 

instellen.

De wettekst ziet niet op de raad van toezicht. De rechtspraak is terughoudend in de analoge 

toepassing van de wet. Uiteraard moeten de plaatsen in de raad van toezicht op enig moment 

wel weer vervuld worden. Bestuurders kunnen dan niet vanzelfsprekend de raad van toezicht, 

hun eigen toezichthoudend orgaan, aanvullen. Bij een raad van toezicht is het raadzaam 

hiervoor in de statuten een voorziening op te nemen. 

Matthijs van Rozen, notaris

matthijs.vanrozen@kienhuishoving.nl

Disclaimer 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KienhuisHoving N.V. mag niets uit deze uitgave worden 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Tegen het forwarden van de nieuwsbrief in zijn geheel aan derden 

bestaat geen bezwaar, mits dit gebeurt in ongewijzigde vorm, zonder commentaar en met volledige bronvermelding 

(bestaande uit: “Nieuwsbrief Ondernemingsrecht, KienhuisHoving N.V., www.kienhuishoving.nl”). 

De informatie in deze nieuwsbrief, die kosteloos wordt verspreid, is bedoeld ter voorlichting van cliënten en andere 

relaties en kan niet worden gebruikt als advies in individuele situaties. In die gevallen kan vanzelfsprekend een op de 

specifieke situatie toegesneden deskundig advies worden gegeven.

Hoewel deze nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaardt KienhuisHoving 

geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).

© 2013 KienhuisHoving N.V.

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, klik dan hier.
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