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Samenvatting

Dit artikel schetst beknopt welke gevolgen de waarschijnlijke afschaffing van de verklaring van geen bezwaar zal hebben

voor de bestaande notariële praktijk.

Tekst

Inleiding

Op 10 december 2009 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Wijziging van onder meer 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’ (hierna in deze bijdrage: het ‘Wetsvoorstel’) goedgekeurd. Het Wetsvoorstel behelst onder

meer de afschaffing van de verklaring van geen bezwaar. Nu de Eerste Kamer recent heeft aangegeven dat het

Wetsvoorstel voor de demissionaire periode niet als ‘controversieel’ wordt aangemerkt, is het goed denkbaar dat het per

1 juli 2010 in werking zal treden.

Hieronder zal ik beknopt schetsen welke gevolgen de afschaffing van de verklaring van geen bezwaar zal hebben voor de

bestaande notariële praktijk. Voor een uitgebreide beschouwing van de totstandkoming, het doel en de reikwijdte van

het Wetsvoorstel, verwijs ik graag naar het heldere artikel ‘Doorlopende controle op rechtspersonen vervangt preventief

toezicht’ van Van Uchelen-Schipper in WPNR (2009) 6822 (p. 969 e.v.).

I. Bestaande praktijk: de verklaring van geen bezwaar

Voor de oprichting (art. 2:4 lid 1 BW jo. 2:64/ 175 lid 2 BW) of statutenwijziging (art. 2:125/ 235 BW) van een NV of BV is

een verklaring van geen bezwaar van de Minister van Justitie vereist. Ook indien een rechtspersoon wordt omgezet (als

bedoeld in artikel 2:18 BW) in een NV of BV, is zo’n verklaring vereist (art. 2:72/ 183 BW). Voor de oprichting van,

statutenwijziging van of omzetting in een Nederlandse SE dient op grond van de Verordening (EG) nr. 2157/2001, PbEG

2001, L 294, eveneens een verklaring van geen bezwaar te worden verkregen.

Artikel 2:4 BW bepaalt dat het ontbreken van de verklaring van geen bezwaar bij oprichting leidt tot non-existentie van de

betreffende vennootschap. Dus: geen verklaring, geen vennootschap.

(i) De aanvraag

De verklaring van geen bezwaar wordt bij het Ministerie van Justitie aangevraagd door middel van het indienen van

formulieren. Tot 2001 moest de notaris daar tevens een concept van de oprichtingsakte of akte van statutenwijziging

bijvoegen. Dat concept werd dan op juridisch-technische gronden gecontroleerd. Tegenwoordig gebeurt de aanvraag

vooral digitaal en worden de formulieren eveneens digitaal verstuurd. Een speciaal softwareprogramma sorteert de op

de formulieren ingevulde gegevens, versleutelt die en vervolgens kan de notaris met een pas en daarbij behorende

pincode ‘digitaal ondertekenen’ en de gegevens beveiligd aan het Ministerie van Justitie versturen.

(ii) Afgifte, nadere inlichtingen of weigering
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Na indiening van het verzoek, wordt door het Ministerie van Justitie onderzoek verricht naar de voornemens en criminele

zowel als financiële antecedenten van de oprichters, aandeelhouders en uiteindelijke beleidsbepalers. Indien de Minister

van geen bezwaren is gebleken, wordt zulks medegedeeld aan de notaris door middel van de verklaring van geen

bezwaar. Vervolgens moet de akte van oprichting binnen drie maanden na afgifte van de verklaring worden verleden

(artikel 2:64/ 175 lid 3 BW). De verklaring van geen bezwaar die ziet op een statutenwijziging heeft in beginsel geen

uiterste houdbaarheidsdatum.

De Minister kan, indien daartoe naar zijn idee aanleiding bestaat, ook aanvullende informatie vragen. Op basis van deze

informatie wordt een uitgebreid onderzoek gestart. Na afronding van het onderzoek kan de Minister alsnog overgaan tot

afgifte van de verklaring van geen bezwaar of de verklaring weigeren.

Weigering van de verklaring gebeurt slechts in enkele, in de wet vastgelegde gevallen. De verklaring voor een oprichting

mag alleen worden geweigerd op grond dat er, gelet op de voornemens of de antecedenten van de personen die het

beleid van de vennootschap (mede) zullen bepalen, gevaar bestaat dat de vennootschap zal worden gebruikt voor

ongeoorloofde doeleinden of dat haar werkzaamheid zal leiden tot benadeling van haar schuldeisers (artikel 2:68/ 179 lid

2 BW). Ingeval van een statutenwijziging mag de verklaring alleen worden geweigerd op grond dat door wijziging van de

statuten de vennootschap een verboden karakter zou verkrijgen of dat er gevaar bestaat dat door de wijziging de

vennootschap gebruikt zal worden voor ongeoorloofde doeleinden (artikel 2:125/ 235 lid 2 BW). Tegen de weigering van

de Minister staat beroep open bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (artikel 2:174a/ 284a BW).

II. De Wet controle rechtspersonen: doorlopend toezicht

Volgens de Memorie van Toelichting beoogt de Minister van Justitie met het Wetsvoorstel de verbetering van het

voorkomen en bestrijden van misbruik van rechtspersonen. Het preventieve toezicht is volgens het op 18 maart 2005

door de Minister aan de Tweede Kamer aangeboden rapport ‘Snel en secuur toetsen; het alternatief voor de verklaring

van geen bezwaar’ geen effectief middel om misbruik van rechtspersonen, zoals de financiering van terrorisme en het

witwassen van zwart geld, te voorkomen. Het huidige systeem vertoont leemten, is eenvoudig te omzeilen (onder meer

door gebruik van stromannen) en brengt de nodige kosten in de vorm van administratieve lasten en leges met zich.

Het Wetsvoorstel, waarbij het BW en de Wet documentatie vennootschappen worden aangepast, bevat een nieuw

systeem waarbij controle niet langer slechts vooraf, maar doorlopend gedurende het bestaan van de vennootschap

plaatsvindt. Zodoende wordt niet een momentopname verkregen, zoals onder het huidige systeem het geval is, maar

vindt een, in beginsel automatische, doorlopende screening plaats van gegevens uit diverse bronnen. Deze bronnen zijn

aangewezen in artikel 3 van de voorgestelde Wet controle rechtspersonen (nu nog de Wet documentatie

vennootschappen; hierna in deze bijdrage: de ‘Wcr’), zoals onder meer: het GBA, het UWV, de Belastingdienst, de NMa,

opsporingsdiensten en toezichthoudende instellingen.

Ook nieuw is, dat het toezicht niet langer beperkt is tot de NV en de BV, maar dat ook coöperaties, onderlinge

waarborgmaatschappijen, verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, stichtingen, SE’s, SCE’s en EESV’s die hun

statutaire zetel in Nederland hebben, alsmede ondernemingen die toebehoren aan buitenlandse rechtspersonen die een

hoofd- of nevenvestiging in Nederland hebben, daaraan onderworpen zullen zijn (artikel 1 sub e Wcr).

Het kader waarbinnen de doorlopende (goeddeels geautomatiseerde) controle van gegevens uit de voormelde bronnen

plaatsvindt, wordt gevormd door risicoprofielen die periodiek door de Minister van Justitie zullen worden vastgesteld.

Indien toetsing van gegevens aan deze risicoprofielen een verhoogd risico als uitkomst heeft, kan aan één of meer

handhavende instanties een risicomelding als bedoeld in artikel 1 sub d Wcr, worden gedaan. Deze handhavende

instanties besluiten vervolgens of gevolg zal worden gegeven aan de risicomelding.

Stand van zaken bij het inleveren van deze bijdrage

Het Wetsvoorstel is op 10 december 2009 door de Tweede Kamer aangenomen. Vervolgens is het aan de Eerste Kamer

verzonden. De Vaste Commissie voor Justitie van de Eerste Kamer heeft op 2 maart 2010 nog enkele opmerkingen

gemaakt en vragen gesteld. De belangrijkste kanttekeningen behelzen het vergaren en uitwisselen van (beschermde)

persoonlijke informatie (zie in dit kader ook de kritische opmerkingen van Van Uchelen-Schipper in haar voormelde

bijdrage). Het wachten is nu op de reactie van de Minister van Justitie. Indien die bevredigend is, kan de wet per 1 juli

2010 in werking treden.

III. Gevolgen voor de bestaande praktijk
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Indien het Wetsvoorstel tot wet zal worden verheven, heeft dat ingrijpende gevolgen voor de notariële praktijk zoals we

die nu kennen. Bij het voorkomen en bestrijden van misbruik van rechtspersonen zal van de notariële tussenkomst, die

vereist is bij oprichting en statutenwijziging, in veel mindere mate gebruikgemaakt worden dan nu het geval is. Het BW

wordt zodanig aangepast (onder meer de artikelen: 2:4, eerste lid, 64, 68, 72, 125, 175, 179, 183, 235, 332 en 334ee

worden aangepast of komen te vervallen), dat een verklaring van geen bezwaar niet langer voorgeschreven is voor het

ontstaan van de NV of de BV of voor het wijzigen van de statuten daarvan. Wel blijft de notaris uiteraard, op grond van

onder meer het bepaalde in de notariële wet- en regelgeving en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van

terrorisme, gehouden tot het doen van voldoende onderzoek teneinde de identiteit, alsmede de wil en bedoeling van

partijen vast te stellen. Misschien wel meer dan daarvoor.

Sneller oprichten

De procedure rondom de verklaring van geen bezwaar wordt in de praktijk vaak als lastig en vertragend ervaren en is één

van de redenen dat ondernemers voor een buitenlandse rechtsvorm kiezen. Het vervallen van het vereiste van de

verklaring van geen bezwaar heeft als gevolg dat kapitaalvennootschappen in principe binnen een dag kunnen worden

opgericht. Daarbij dient uiteraard wel te worden opgemerkt dat de notaris nog steeds afhankelijk blijft van andere

betrokken partijen, zoals bijvoorbeeld banken en accountants. In ieder geval tot de invoering van de wetgeving op het

gebied van de ‘Flex-BV’.

Druk op de notariële praktijk

Het vervallen van de verklaring van geen bezwaar kan wel als gevolg hebben dat er meer druk komt te staan op de

notariële praktijk. De periode dat gewacht moet worden op de verklaring is nu immers vaak een periode waarin de

cliënten het concept en aanverwante documenten (zoals aandeelhoudersovereenkomsten, certificeringsvoorwaarden

etc.) nog eens goed bekijken, de notaris de tijd heeft om de identificatie van cliënten op orde te krijgen en de laatste

vragen of aandachtspunten voor te leggen, alsook om de benodigde documentatie (zoals bijvoorbeeld de bank- of

accountantsverklaring of een externe goedkeuring) te regelen. Door het vervallen van de verklaring van geen bezwaar,

zal de druk op het notariaat om eerder te passeren toenemen. Ook de invoering van de wetgeving op het gebied van de

‘Flex-BV’ zal daaraan een steentje bijdragen. Met de invoering daarvan zullen onder meer de verplichting tot storting van

het minimumkapitaal van EUR 18.000, de bankverklaring en de bij inbreng verplichte accountantsverklaring verdwijnen.

Bijna niets is meer onmogelijk en onder druk wordt de rest wel vloeibaar. De notaris dient het hoofd koel te houden en

steeds te proberen de bedoeling van partijen te achterhalen en op te schrijven. Op papier lijkt zijn rol bij het voorkomen

en bestrijden van misbruik van rechtspersonen dan wel uitgespeeld, de praktijk zal echter het tegendeel uitwijzen. De

notaris is immers de professional die nauw betrokken blijft bij de oprichting en inrichting van rechtspersonen. Door de

grote mate van wettelijke flexibiliteit die op dat gebied ontstaat, zal de notaris gedwongen worden nog beter stil te staan

bij de motieven van partijen.

In dat licht is het niet goed te begrijpen, dat in het Wetsvoorstel geen plaats voor de notaris is voorbehouden. Het zou

immers logischer geweest zijn hem (in zekere mate) te gebruiken als bron van aan de risicoprofielen te toetsen gegevens.

Ook zou het niet onverstandig zijn de notaris inzicht te geven in de door de Minister vastgestelde risicoprofielen en de

risicomeldingen (zie ook het advies van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht, dat op 29 oktober 2008 is

aangeboden aan de Minister van Justitie; het advies is in te zien op www.notaris.nl/ subsites/commissie/adviezen).

Enkele praktische vragen met betrekking tot het wetsvoorstel

Zoals ik hiervoor schreef, is door de Vaste Commissie voor Justitie van de Eerste Kamer een aantal vragen aan de Minister

gesteld over het Wetsvoorstel. De notaris zal in zijn praktijk echter ook op enkele praktische punten stuiten, die in de

parlementaire geschiedenis van het Wetsvoorstel niet behandeld worden. Deze betreffen voornamelijk de periode vlak

na invoering van het Wetsvoorstel, waarin een overlap zal plaatsvinden tussen de huidige praktijk, waarin de verklaring

van geen bezwaar een prominente rol vervult, en de nieuwe praktijk, zonder de verklaring van geen bezwaar.

Reeds afgegeven of aangevraagde verklaringen. Geweigerde verklaringen

Ik neem aan dat de Minister deze periode in gedachten had toen hij in de Memorie van Toelichting schreef, dat de akte

van oprichting niet meer binnen drie maanden na afgifte van de verklaring van geen bezwaar dient te worden verleden.

De Minister doelde daarmee naar mijn idee op de situatie dat op het moment dat het Wetsvoorstel wordt ingevoerd

reeds een verklaring van geen bezwaar is afgegeven, maar de akte nog niet is gepasseerd. Afgaande op hetgeen de

Minister schreef, is het in dat geval dus duidelijk dat de akte niet langer binnen drie maanden na afgifte gepasseerd dient

te worden. Maar wat te doen met de verklaring? Moet de notaris de verklaring in de prullenbak gooien, goed bewaren of
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moet hij deze misschien retour sturen? Naar mijn idee ligt het voor de hand de verklaring van geen bezwaar gewoon te

gebruiken zoals altijd en deze dus aan de akte te hechten.

Daarnaast is niet duidelijk wat de notaris te doen staat met een aanvraag die op het moment van invoering van het

Wetsvoorstel al was ingediend, maar waarvan de behandeling door het Ministerie van Justitie nog niet was afgerond. Ik

zou zeggen dat de notaris de akte direct na inwerking treden van het Wetsvoorstel kan passeren, zonder bericht van

Justitie af te wachten. Ik neem overigens aan dat zo’n bericht dan ook geheel uit zal blijven. En worden in dat geval de

betaalde leges op de rekening van de notaris teruggestort?

Indien de Minister van Justitie weigert een verklaring van geen bezwaar af te geven, kan de notaris niet overgaan tot

passeren van de akte. Door het vervallen van de eis van de verklaring van geen bezwaar komt de beoordeling of de akte

gepasseerd mag worden geheel bij de notaris te liggen. Hij zal op basis van zijn beroepsregels een zeer zorgvuldige

afweging moeten maken, waarbij hij alle omstandigheden in acht moet nemen en daar waar nodig intensief onderzoek

moet uitvoeren. Indien afgifte van een verklaring van geen bezwaar in het verleden is geweigerd, moet dat voor de

notaris een belangrijke indicator zijn om over te gaan tot nader onderzoek. Hij zal echter naar mijn idee niet louter op

basis van het feit dat ooit geen verklaring werd afgegeven zijn dienst mogen weigeren.

Geldigheid beschrijving afhankelijk van afgifte verklaring

Een ander vraagpunt betreft de aanpassing van artikel 2:204a BW. Het artikel bepaalt nu, dat de beschrijving van een

inbreng op aandelen niet mag zien op een toestand die is gelegen: (i) hetzij meer dan vijf maanden voor de datum van

oprichting, (ii) hetzij meer dan een maand voordat de verklaring van geen bezwaar is aangevraagd voor een oprichting

die uiterlijk een maand na afgifte van de verklaring geschiedt. De onder (ii) vermelde versoepeling, die overigens alleen

voor de BV geldt, is opgenomen voor die gevallen dat het ministeriële onderzoek veel langer duurt dan voorzien. Een

logisch gevolg van het vervallen van de verklaring van geen bezwaar, is dat de versoepeling verdwijnt. Naar mijn idee zou

het Wetsvoorstel echter een overgangsregeling moeten kennen. Zonder zo’n overgangsregeling verliest de beschrijving

zijn geldigheid immers bij het van kracht worden van het Wetsvoorstel, indien het onderzoek door Justitie al meer dan vijf

maanden loopt. In de overgangsregeling zou bijvoorbeeld bepaald kunnen worden, dat indien een aanvraag bij het

inwerking treden van het Wetsvoorstel al langer dan vijf maanden in behandeling is, de opgemaakte beschrijving geldig

blijft, mits deze is opgemaakt per de toestand van uiterlijk een maand voordat de verklaring van geen bezwaar is

aangevraagd en de akte van oprichting gepasseerd wordt binnen een maand na de datum van inwerkingtreden van het

Wetsvoorstel.

IV. Tot slot

Het huidige systeem van controle op vennootschappen, waarbij preventief getoetst wordt op criminele en financiële

antecedenten, voldoet niet. De Minister wil een systeem van doorlopende controle op de bij een rechtspersoon

betrokken (rechts)personen invoeren en heeft daartoe het Wetsvoorstel ingediend. Een belangrijk onderdeel van het

Wetsvoorstel is het zodanig aanpassen van de bestaande wet- en regelgeving, dat de verklaring van geen bezwaar, die nu

vereist is voor de oprichting en wijziging van de statuten van kapitaalvennootschappen, zal komen te vervallen. Vanuit de

politiek zijn nog enkele vragen gesteld met betrekking tot de inhoud en werking van het Wetsvoorstel. Ook vanuit de

notariële praktijk is nog een aantal kanttekeningen te plaatsen. Nadat de laatste punten zijn behandeld, zal het

Wetsvoorstel spoedig, hopelijk per 1 juli 2010, kunnen worden ingevoerd. Voor de notariële praktijk zal invoering van het

Wetsvoorstel als gevolg hebben dat BV’s en NV’s veel sneller, in beginsel binnen één dag, kunnen worden opgericht. Een

ware Vereenvoudiging van het BV-recht!

Op basis van het Wetsvoorstel zal de rol van de notaris beperkter worden. Hij is niet langer direct betrokken bij de

controle op rechtspersonen. In verband met de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht, zal de betrokkenheid

van de notaris bij de oprichting en inrichting van rechtspersonen in de praktijk echter alleen maar belangrijker worden.

Om die reden is er veel voor te zeggen de notaris juist een actieve rol toe te delen bij het voorkomen en bestrijden van

misbruik van rechtspersonen.

L.W. Kelterman

Kandidaat-notaris bij Loyens & Loeff N.V. te Rotterdam


